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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2013 (11.03)
(OR. en)
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I»
Αποστολέας : Γενική Γραμματεία
προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο τμήμα)
Θέμα: Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό της χρονικής 

περιόδου των όγδοων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
με άμεση και καθολική ψηφοφορία
- Διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση, της Πράξης της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976 («Εκλογική πράξη»1) περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για το 2014 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τις 5 έως τις 8 Ιουνίου 2014. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση της Εκλογικής πράξης, εάν 
είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν εκλογές κατά την περίοδο αυτή, το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας ομόφωνα, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζει, 
τουλάχιστον ένα έτος πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας, άλλη εκλογική περίοδο η 
οποία δεν μπορεί να τοποθετηθεί νωρίτερα από δύο μήνες πριν την περίοδο που θα ίσχυε 
φυσιολογικά ή ένα μήνα μετά από αυτή.

2. Κατόπιν αιτήματος μιας αντιπροσωπείας, η ομάδα εργασίας Γενικές Υποθέσεις συζήτησε επί 
αρκετές συνεδριάσεις το θέμα των ημερομηνιών σχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για το 2014. Μετά από τις συζητήσεις αυτές, οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν, 
εκκρεμούσης της διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αποκλίνουν από τις 
φυσιολογικά ισχύουσες ημερομηνίες και να πραγματοποιήσουν τις επόμενες εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περίοδο από 22 έως 25 Μαΐου 2014. 

                                               
1 ΕΕ L 278, 8.10.1976, σ. 5· τελευταία τροποποιήθηκε από την Απόφαση του Συμβουλίου 

2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 283, 21.10.2002, σ. 1).
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3. Στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος περιλαμβάνεται το σχέδιο απόφασης του 

Συμβουλίου για τον καθορισμό των όγδοων εκλογών των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία από 22 έως 25 Μαΐου 2014. 

4. Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων καλείται να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος ως βάση για το Συμβούλιο 

προκειμένου να αποφασίσει, δια της σιωπηρής διαδικασίας (άρθρο 12, παράγραφος 2 

στοιχείο γ) του Εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου), να πραγματοποιήσει διαβούλευση 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σχέδιο

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2013/ΕΕ, Ευρατόμ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της […]

σχετικά με τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των όγδοων εκλογών των αντιπροσώπων 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία2, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2 

δεύτερο εδάφιο, 

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,3

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την απόφαση 78/639/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ της 25ης Ιουλίου 1978 για τον καθορισμό 

της χρονικής περιόδου των πρώτων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 

άμεση και καθολική ψηφοφορία, 4το Συμβούλιο καθόρισε, για τις πρώτες αυτές εκλογές, τη 

χρονική περίοδο από 7 έως 10 Ιουνίου 1979·

(2) Είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν οι όγδοες εκλογές κατά την αντιστοιχούσα περίοδο του 

2014.

(3) Θα πρέπει συνεπώς να καθορισθεί άλλη εκλογική περίοδος.

                                               
2 ΕΕ L 278, 8.10.1976, σ. 1.
3 Θα προστεθούν τα στοιχεία δημοσίευσης.
4 ΕΕ L 205, 29.7.1978, σ. 75.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1

Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της Πράξης της 20ής 

Σεπτεμβρίου 1976 για την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και 

καθολική ψηφοφορία καθορίζεται, για τις όγδοες εκλογές, από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2014. 

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες, […] 

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


