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Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi ajankohdan vahvistamisesta edustajien 

valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin kahdeksannen kerran yleisillä välittömillä 
vaaleilla
– Euroopan parlamentin kuuleminen

1. Edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 20 päivänä 
syyskuuta 1976 annetun säädöksen ("Edustajien valitsemista koskeva säädös")1 11 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalit tulisi 
järjestää 5.–8. kesäkuuta 2014. Säädöksen 11 artiklan 2 kohdan toisessa kappaleessa kuitenkin 
säädetään, että jos vaalien toimittaminen yhteisössä kyseisenä ajanjaksona osoittautuu 
mahdottomaksi, neuvosto määrää yksimielisesti ja Euroopan parlamenttia kuultuaan 
vähintään vuotta ennen viisivuotiskauden päättymistä toisen ajanjakson, joka voi olla 
aikaisintaan kaksi kuukautta ennen normaalisti noudatettavaa ajanjaksoa ja myöhäisintään 
yhden kuukauden kuluttua sen jälkeen.

2. Yleisten asioiden työryhmä on yhden valtuuskunnan pyynnöstä keskustellut useissa 
kokouksissa vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien päivämääristä. Valtuuskunnat ovat 
sopineet keskustelujen pohjalta ja odottaessaan Euroopan parlamentin kuulemista, että 
normaalisti sovellettavista päivistä poiketaan ja seuraavat Euroopan parlamentin vaalit 
pidetään 22.–25. toukokuuta 2014. 

                                               
1 EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston 

päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).
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3. Ehdotus neuvoston päätökseksi, jonka mukaisesti ajankohta edustajien valitsemiseksi 

Euroopan parlamenttiin kahdeksannen kerran yleisillä välittömillä vaaleilla on 

22.–25. toukokuuta 2014, on tämän ilmoituksen liitteenä.

4. Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään hyväksymään liitteenä oleva päätösehdotus, jonka 

mukaisesti neuvosto päättää Euroopan parlamentin kuulemisesta yksinkertaisella kirjallisella 

menettelyllä (neuvoston työjärjestyksen 12 artiklan 2 kohdan c alakohta).
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LIITE
Ehdotus:

NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o .../2013/EU, Euratom,

tehty […]

ajankohdan vahvistamisesta edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin kahdeksannen 

kerran yleisillä välittömillä vaaleilla

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen Euroopan parlamentin jäsenten 

valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla2, ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan toisen 

alakohdan, 

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon3,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Ajankohdan vahvistamisesta edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin ensimmäisen 

kerran yleisillä välittömillä vaaleilla 25 päivänä heinäkuuta 1978 tekemällään päätöksellä 

78/639/Euratom, EHTY, ETY4neuvosto vahvisti ensimmäisten vaalien ajankohdaksi 7–10 päivän 

kesäkuuta 1979.

(2) Kahdeksansien vaalien pitäminen vastaavana ajankohtana vuonna 2014 on osoittautunut 

mahdottomaksi.

(3) Sen vuoksi vaaleille olisi määritettävä toinen ajankohta.

                                               
2 EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1.
3 Viite lisätään myöhemmin.
4 EYVL L 205, 29.7.1978, s. 75.
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ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 

1976 annetun säädöksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ajankohta kahdeksansien vaalien osalta 

on 22–25 päivä toukokuuta 2014. 

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […] 

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


