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FELJEGYZÉS AZ „I” NAPIRENDI PONTHOZ
Küldi: a Főtitkárság
Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (II. rész)
Tárgy: Tervezet – A Tanács határozata a közvetlen és általános választójog alapján 

nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői 
választások időszakának meghatározásáról
– Konzultáció az Európai Parlamenttel

1. Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő 
választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány („választási okmány”)1 11. cikke (2) 
bekezdése első albekezdésének megfelelően a 2014. évi európai parlamenti választásokat 
2014. június 5. és 8. között kell megtartani. Mindazonáltal a választási okmány 11. cikke (2) 
bekezdésének második albekezdése kimondja, hogy amennyiben nem lehetséges az említett 
időszakban megrendezni a választásokat, a Tanács – egyhangúlag eljárva és az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultációt követően – legkésőbb az ötéves ciklus lejárta előtt egy 
évvel egy másik választási időszakot határoz meg, amely legfeljebb két hónappal előzheti 
meg, illetve legfeljebb egy hónappal haladhatja meg a szokásosan alkalmazandó időszakot.

2. Egy delegáció kérésére az általános ügyek munkacsoportja több ülésen folytatott 
megbeszéléseket a 2014. évi európai parlamenti választások időpontjának kérdéséről. E 
megbeszéléseket követően a delegációk – az Európai Parlamenttel folytatandó konzultáció 
eredményeinek függvényében – a szokásosan alkalmazandó időszaktól való eltérésről 
állapodtak meg, aminek értelmében a következő európai parlamenti választásokra 2014. 
május 22. és 25. között kerülne sor. 

                                               
1 HL L 278., 1976.10.8., 5. o.; a legutóbb a 2002/772/EK tanácsi határozattal (HL L 283., 

2002.10.21., 1. o., magyar nyelvű különkiadás, 1. fejezet, 4. kötet, 137. o.) módosított 
okmány.
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3. A közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő 
európai parlamenti képviselői választások időpontjául a 2014. május 22. és 25. közötti 
időszakot meghatározó tanácsi határozattervezetet e feljegyzés melléklete tartalmazza.

4. Felkérjük az Állandó Képviselők Bizottságát, hogy hagyja jóvá az e feljegyzés mellékletében 

foglalt határozattervezetet, hogy a Tanács az alapján hallgatólagos beleegyezési eljárás útján 

határozhasson az Európai Parlamenttel folytatandó konzultációról (lásd a Tanács eljárási 

szabályzata 12. cikke (2) bekezdésének c) pontját).
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MELLÉKLET
Tervezet

A TANÁCS …/2013/EU, Euratom HATÁROZATA

(…)

a közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő 

európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő 

választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmányra2 és különösen annak 11. cikke (2) 

bekezdésének második albekezdésére, 

tekintettel az Európai Parlament véleményére3,

mivel:

(1) A Tanács a közvetlen és általános választójog alapján első alkalommal megrendezésre kerülő 

európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározásáról szóló, 1978. július 25-i 

78/639/Euratom, ESZAK, EGK határozatában4 a választások időszakaként az 1979. június 7. és 10. 

közötti időszakot határozta meg.

(2) A nyolcadik választást nem lehetséges a 2014-es év megfelelő időszakában megtartani.

(3) Következésképpen egy másik választási időszakot kell meghatározni,

                                               
2 HL L 278., 1976.10.8., 1. o.
3 A hivatkozás beillesztendő.
4 HL L 205., 1978.7.29., 75. o.
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ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról 

szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 10. cikkének (1) bekezdésében említett időszak a nyolcadik 

választás esetében a 2014. május 22. és 25. közötti időszak lesz. 

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben, [...]-án/-én. 

a Tanács részéről

az elnök


