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PE 122
INST 119

PRANEŠIMAS DĖL „I“ PUNKTO
nuo: Generalinio sekretoriato
kam: Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER II)
Dalykas: Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų 

rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis, projektas
– Konsultavimasis su Europos Parlamentu

1. Remiantis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis 

tiesiogine visuotine rinkimų teise (toliau – Rinkimų aktas) 1 11 straipsnio 2 dalies pirma 

pastraipa 2014 m. rinkimai į Europos Parlamentą turėtų vykti 2014 m. birželio 5–8 d. Tačiau 

remiantis Rinkimų akto 11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, jeigu rinkimų per tą laikotarpį 

surengti nėra įmanoma, Taryba, spręsdama vieningai, pasikonsultavusi su Europos 

Parlamentu, likus bent vieniems metams iki penkerių metų kadencijos pabaigos, nustato kitą 

rinkimų laikotarpį, kuris turi būti ne anksčiau kaip du mėnesiai iki arba ne vėliau kaip vienas 

mėnuo po įprastai taikomo laikotarpio.

2. Vienos delegacijos prašymu Bendrųjų reikalų darbo grupė keliuose posėdžiuose nagrinėjo 

2014 m. rinkimų į Europos Parlamentą datos klausimą. Po tų diskusijų delegacijos, dar 

neįvykus konsultacijoms su Europos Parlamentu, susitarė pakeisti datą, kuri turėtų būti 

įprastai taikoma, ir kitus Europos Parlamento rinkimus surengti 2014 m. gegužės 22–25 d. 

                                               
1 OL L 278, 1976 10 8, p. 5; su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu

2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).
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3. Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų

remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis (2014 m. gegužės 22–25 d.), projektas 

pateikiamas šio pranešimo priede.

4. Nuolatinių atstovų komiteto prašoma patvirtinti šio pranešimo priede pateikiamą sprendimo 

projektą, kuriuo remdamasi Taryba, taikydama „nutylėjimo“ procedūrą (Tarybos darbo 

tvarkos taisyklių 12 straipsnio 2 dalies c punktas), nuspręstų pasikonsultuoti su Europos 

Parlamentu.
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PRIEDAS
Projektas

TARYBOS SPRENDIMAS Nr. …/2013/ES, Euratomas

[... m. ... ... d.]

kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine 

visuotine rinkimų teise laikotarpis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdama į 1976 m. rugsėjo 20 d. Aktą dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis 

tiesiogine visuotine rinkimų teise 2, ypač į jo 11 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę 3,

kadangi:

(1) 1978 m. liepos 25 d. Sprendimu 78/639/Euratomas, EAPB, EEB, kuriuo nustatomas atstovų į 

Europos Parlamentą pirmųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis 4, 

Taryba nustatė pirmųjų rinkimų laikotarpį (1979 m. birželio 7–10 d.);

(2) aštuntųjų rinkimų per atitinkamą 2014 m. laikotarpį surengti nėra įmanoma;

(3) todėl turėtų būti nustatytas kitas rinkimų laikotarpis,

                                               
2 OL L 278, 1976 10 8, p. 1.
3 Turi būti įrašyta nuoroda.
4 OL L 205, 1978 7 29, p. 75.
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis

1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine 

rinkimų teise 10 straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis, per kurį turi įvykti aštuntieji rinkimai, yra 

2014 m. gegužės 22–25 d. 

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. 

Priimta Briuselyje […] 

Tarybos vardu

Pirmininkas


