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NOTA I-PUNT
van: het secretariaat-generaal
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (2e deel)
Betreft: Ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de termijn voor de achtste 

verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van 
rechtstreekse algemene verkiezingen
- Raadpleging van het Europees Parlement

1. Overeenkomstig artikel 11, lid 2, eerste alinea, van de Akte betreffende de verkiezing van de 
vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 
verkiezingen van 20 september 1976 ("verkiezingsakte") 1 dienen de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in 2014 plaats te vinden van 5 tot en met 8 juni 2014. Artikel 11, lid 2, 
van de verkiezingsakte bepaalt echter dat, indien het onmogelijk blijkt de verkiezingen in die 
periode te houden, de Raad, met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees 
Parlement, uiterlijk een jaar voor het einde van de periode van vijf jaar een andere 
verkiezingsperiode vaststelt, die ten vroegste twee maanden voor en uiterlijk een maand na de 
normaal geldende periode valt.

2. Op verzoek van een delegatie heeft de Groep algemene zaken het thema van de data van de 
verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 herhaaldelijk besproken. In aansluiting op 
die besprekingen zijn de delegaties overeengekomen om, in afwachting van de raadpleging 
van het Europees Parlement, af te wijken van de normaal geldende data en de volgende 
verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 tot en met 25 mei 2014 te houden.

                                               
1 PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5; laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2002/772/EG van de Raad 

(PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1).
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3. Het ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de termijn voor de achtste verkiezing van 

vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 

verkiezingen op 22 tot en met 25 mei 2014 staat in de bijlage bij deze nota.

4. Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt verzocht zijn goedkeuring te hechten 

aan het bijgaande ontwerpbesluit als grondslag op basis waarvan de Raad via de stilzwijgende 

procedure (artikel 12, lid 2, onder c, van het reglement van orde van de Raad) kan besluiten 

het Europees Parlement te raadplegen.
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BIJLAGE
Ontwerp

BESLUIT VAN DE RAAD …/2013/EU, Euratom

van

tot vaststelling van de periode voor de achtste verkiezing van vertegenwoordigers in het 

Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het 

Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen 2, met name artikel 11, 

lid 2, tweede alinea, 

Gezien het advies van het Europees Parlement 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij zijn Besluit 78/639/Euratom, EGKS, EEG van 25 juli 1978 houdende vaststelling van de 

periode voor de eerste verkiezing van de vertegenwoordigers in de Vergadering door middel van 

rechtstreekse algemene verkiezingen 4, heeft de Raad de periode voor de eerste verkiezingen 

vastgesteld op 7-10 juni 1979.

(2) Het blijkt onmogelijk om de achtste verkiezingen in de corresponderende periode van 2014 te 

houden.

(3) Bijgevolg dient een andere verkiezingsperiode te worden vastgesteld.

                                               
2 PB L 278 van 8.10.1976, blz. 1.
3 Referentie toevoegen.
4 PB L 205 van 29.7.1978, blz. 75.
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1

De in artikel 10, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de 

vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene 

verkiezingen bedoelde periode wordt voor de achtste verkiezingen vastgesteld op 22-25 mei 2014. 

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

Gedaan te Brussel, op […]. 

Voor de Raad

De voorzitter


