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Uznesenie Európskeho parlamentu o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014
(2012/2829(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 10 a 17 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na články 10 a 11 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu pripojeného k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976 v znení 
zmien a doplnení1,

– so zreteľom na vyhlásenie Komisie z ... 2012 o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 
2014,

– so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

keďže

A. občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení poslancami Európskeho parlamentu;

B. celková účasť na voľbách do Parlamentu  klesla zo 63 % v roku 1979 na 43 % v roku 
2009;

C. politické strany na európskej úrovni sa podieľajú na formovaní európskeho politického 
vedomia a vyjadrovaní vôle občanov Únie;

D. predseda Európskej komisie je volený Parlamentom na základe návrhu Európskej rady, 
ktorá musí prihliadať na výsledok volieb a pred jeho vymenovaním konzultovať s novým 
Parlamentom;

E. nový Parlament potrebuje dostatočný čas na vlastnú organizáciu pred voľbou predsedu 
Komisie a volebné dni (štvrtok – nedeľa) by sa v ideálnom prípade nemali prekrývať so 
štátnymi sviatkami;

F. aby sa mohla nová Komisia ujať svojej funkcie 1. novembra, je potrebné, aby sa voľba 
predsedu Komisie konala v priebehu prvej schôdze v júli;

G. Parlament bude hlasovať o vymenovaní celého kolégia komisárov po vypočutí všetkých 
kandidátov navrhnutých členskými štátmi po dohode s novozvoleným predsedom;

1. naliehavo vyzýva európske politické skupiny, aby vymenovali kandidátov na 
predsedníctvo Komisie, a očakáva, že títo kandidáti budú mať hlavnú úlohu v 
parlamentnej volebnej kampani; zdôrazňuje, že je dôležité posilniť politickú legitimitu 

                                               
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). 
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Parlamentu i Komisie, aby bola ich voľba bezprostrednejšie spätá s prianím voličov;

2. žiada, aby aspoň polovica členov budúcej Komisie bola vybraná z poslancov Európskeho 
parlamentu zvoleného v roku 2014, čo by odzrkadľovalo rovnováhu medzi oboma 
komorami zákonodarnej moci, vyzýva politické skupiny a strany, aby zabezpečili takéto 
zloženie;

3. žiada Radu, aby konzultovala s Parlamentom o konaní volieb, a to buď v období 15. – 18. 
mája alebo 22 – 25. mája 2014;

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


