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"I" PUNKTA PIEZĪME
Sūtītājs: Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs: Pastāvīgo pārstāvju komiteja (II)
Temats: Projekts – Padomes Lēmums, ar ko nosaka laikposmu astotajai Eiropas 

Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās - apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu

1. Saskaņā ar 11. panta 2. punkta pirmo daļu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas 

Parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās ("Akts par ievēlēšanu") 1 Eiropas 

Parlamenta 2014. gada vēlēšanām būtu jānotiek laikā no 2014. gada 5. līdz 8. jūnijam. Tomēr 

saskaņā ar 11. panta 2. punkta otro daļu Aktā par ievēlēšanu ir paredzēts, ka gadījumā, ja nav 

iespējams rīkot vēlēšanas minētajā laikposmā, Padome pēc apspriešanās ar Parlamentu vismaz 

vienu gadu pirms piecu gadu termiņa beigām ar vienprātīgu lēmumu nosaka jaunu ievēlēšanas 

laikposmu, kas nav vairāk kā divus mēnešus pirms laikposma, ko piemēro parasti, vai vienu 

mēnesi pēc tā.

2. Atsaucoties uz vienas delegācijas lūgumu, Vispārējo lietu darba grupa vairākās sanāksmēs 

apsprieda jautājumu par datumu noteikšanu Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanām. Pēc 

šīm apspriedēm un pirms gaidāmās apspriešanās ar Eiropas Parlamentu delegācijas vienojās 

nepiemērot parasti piemērojamos datumus un nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas rīkot 

laikposmā no 2014. gada 22. līdz 25. maijam.

                                               
1 OV L 278, 8.10.1976., 5. lpp. Aktā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 

2002/772/EK, Euratom (OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.).
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3. Projekts Padomes Lēmumam, ar ko nosaka laikposmu astotajai Eiropas Parlamenta pārstāvju 

ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās no 2014. gada 22. līdz 25. maijam, ir izklāstīts šīs 

piezīmes pielikumā.

4. Pastāvīgo pārstāvju komiteja tiek aicināta apstiprināt šīs piezīmes pielikumā izklāstīto 

lēmuma projektu kā pamatu, lai Padome pieņemtu lēmumu ar klusēšanas procedūru (Padomes 

reglamenta 12. panta 2. punkta c) apakšpunkts) apspriesties ar Eiropas Parlamentu.
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PIELIKUMS
Projekts

PADOMES LĒMUMS Nr. .../2013/ES, Euratom

([…] gada […]),

ar ko nosaka laikposmu astotajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās 

vēlēšanās

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

Ņemot vērā 1976. gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu vispārējās 

tiešās vēlēšanās 1 un jo īpaši tā 11. panta 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu 2,

tā kā:

(1) Ar Lēmumu 78/639/Euratom, EOTK, EEK (1978. gada 25. jūlijs), ar ko nosaka laikposmu 

pirmajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās 3, Padome noteica 

laikposmu pirmajai ievēlēšanai, proti, no 1979. gada 7. līdz 10. jūnijam.

(2) Izrādās, ka astoto ievēlēšanu nav iespējams rīkot attiecīgajā laikposmā 2014. gadā.

(3) Tāpēc būtu jānosaka cits ievēlēšanas laikposms,

                                               
1 OV L 278, 8.10.1976., 1. lpp.
2 Tiks pievienota atsauce.
3 OV L 205, 29.7.1978., 75. lpp.
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IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Astotajai ievēlēšanai laikposms, kas minēts 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta 

deputātu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās 10. panta 1. punktā, ir 2014. gada 22.–25. maijs.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, [...]. 

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs


