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Teema: Eelnõu: nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks tähtaeg esindajate 

kaheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti
– Konsulteerimine Euroopa Parlamendiga

1. Otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva 20. septembri 

1976. aasta akti artikli 11 lõike 2 esimese lõigu1 kohaselt peaksid Euroopa Parlamendi 

2014. aasta valimised toimuma 5.–8. juunil 2014. Sellele vaatamata, vastavalt valimisi 

käsitleva akti artikli 11 lõike 2 esimesele lõigule ning juhul, kui kõnealusel ajavahemikul ei 

ole valimiste korraldamine ühenduses võimalik, määrab nõukogu ühehäälselt pärast Euroopa 

Parlamendiga konsulteerimist ning hiljemalt aasta enne viieaastase volituste tähtaja lõppemist 

teise valimiste ajavahemiku, mis ei ole rohkem kui kahe kuu võrra varasem või ühe kuu võrra 

hilisem kui tavapärane ajavahemik.

2. Ühe delegatsiooni taotlusel on üldasjade töörühma mitmel koosolekul arutatud 2014. aasta 

Euroopa Parlamendi valimiste kuupäevade küsimust. Arutelude tulemusena on delegatsioonid 

kokku leppinud, et, sõltuvalt konsulteerimisest Euroopa Parlamendiga võetakse aluseks 

tavapärased kuupäevad ja korraldatakse järgmised Euroopa Parlamendi valimised 

22.–25. mail 2014.

                                               
1 EÜT L 278, 8.10.1976, lk 5; viimati muudetud otsusega 2002/772/EÜ, Euratom (EÜT L 283, 

21.10.2002, lk 1).
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3. Käesoleva märkuse lisas esitatakse nõukogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks, et 

esindajate kaheksas otsene ja üldine valimine Euroopa Parlamenti toimub 22.–25. mail 2014.

4. Alaliste esindajate komiteel palutakse käesoleva märkuse lisas esitatud otsuse eelnõu heaks 

kiita, et nõukogu saaks selle alusel vaikiva nõusoleku menetlusega (nõukogu kodukorra 

artikli 12 lõike 2 punkt c) otsustada konsulteerida Euroopa Parlamendiga.
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LISA
Eelnõu:

NÕUKOGU OTSUS nr …/2013/EL, Euratom

…,

millega määratakse kindlaks tähtaeg esindajate kaheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks 

Euroopa Parlamenti

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitlevat 

20. septembri 1976. aasta akti,2 ning eriti selle artikli 11 lõike 2 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust3

ning arvestades järgmist:

(1) Oma 25. juuli 1978. aasta otsusega 78/639/Euratom, ESTÜ, EMÜ, millega määratakse 

kindlaks tähtaeg esindajate esimeseks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti,4 määras 

nõukogu esimeste valimiste ajavahemikuks 7.–10.juuni 1979.

(2) 2014. aasta kõnealusel ajavahemikul ei ole kaheksandate valimiste korraldamine võimalik.

(3) Seetõttu tuleks kindlaks määrata teine valimiste ajavahemik.

                                               
2 EÜT L 278, 8.10.1976, lk 1.
3 Viide lisatakse.
4 EÜT L 205, 29.7.1978, lk 75.
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ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva 20. septembri 

1976. aasta akti artikli 10 lõikes 1 nimetatud valimiste ajavahemik kaheksandateks valimisteks on 

22.–25. mai 2014.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, […]

Nõukogu nimel,

eesistuja


