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RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

Bruksela, 8 marca 2013 r. (11.03)
(OR. en)

7279/13

PE 122
INST 119

NOTA DO PUNKTU I
Od: Sekretariat Generalny
Do: Komitet Stałych Przedstawicieli (część II)
Dotyczy: Projekt decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do 

Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich
– Konsultacja z Parlamentem Europejskim

1. Zgodnie z art. 11 ust. 2 akapit pierwszy aktu dotyczącego wyborów posłów do Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. 

(„ordynacja wyborcza”)1 wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku powinny odbyć 

się między 5 a 8 czerwca 2014 roku. Niemniej jednak zgodnie z art. 11 ust. 2 akapit drugi 

ordynacji wyborczej, jeśli przeprowadzenie wyborów w tym terminie okaże się niemożliwe, 

Rada, stanowiąc jednomyślnie po konsultacjach z Parlamentem Europejskim, co najmniej rok 

przed końcem pięcioletniej kadencji określa inny termin wyborów, który nie wykracza poza 

dwa miesiące przed normalnie obowiązującym terminem lub miesiąc po tym terminie.

2. Na prośbę jednej z delegacji Grupa Robocza do Spraw Ogólnych omawiała podczas kilku 

posiedzeń kwestię daty wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. W następstwie 

tych dyskusji delegacje uzgodniły, w oczekiwaniu na konsultacje z Parlamentem 

Europejskim, by odstąpić od normalnie obowiązujących dat i przeprowadzić kolejne wybory 

do Parlamentu Europejskiego w terminie od 22 do 25 maja 2014 r.

                                               
1 Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5; ostatnio zmieniona decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom 

(Dz.U. L 283 z 21.10.2002, s. 1).
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3. Projekt decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do Parlamentu 

Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich w terminie od 22 do 25 maja 2014 

r. zamieszczono w załączniku do niniejszej noty. 

4. Komitet Stałych Przedstawicieli proszony jest o zatwierdzenie projektu decyzji 

zamieszczonego w załączniku do niniejszej noty, stanowiącego podstawę do podjęcia przez 

Radę decyzji – w drodze procedury milczącej zgody (art. 12 ust. 2 lit. c) regulaminu 

wewnętrznego Rady) – o skonsultowaniu się z Parlamentem Europejskim.
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ZAŁĄCZNIK
Projekt

DECYZJA RACY nr …/2013/UE, Euratom

z dnia […]r.

w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 

w powszechnych wyborach bezpośrednich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając ordynację wyborczą z dnia 20 września 1976 r. dotyczącą wyborów posłów do 

Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich2, w szczególności jego art. 11 

ust. 2 akapit drugi,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją 78/639/Euratom, EWWiS, EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie ustalenia terminu 

pierwszych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach 

bezpośrednich4, Rada ustaliła termin tych pierwszych wyborów na okres od 7 do 10 czerwca 

1979 r. 

(2) Niemożliwe okazuje się przeprowadzenie ósmych wyborów w analogicznym terminie w 2014 

roku.  

(3) Należy zatem określić inny termin wyborów.

                                               
2 Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 1.
3 Odniesienie zostanie dodane w późniejszym terminie.
4 Dz.U. L 205 z 29.7.1978, s. 75.
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ordynacji wyborczej z 20 września 1976 r. dotyczącej 

wyborów  posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich ustala 

się dla ósmych wyborów na okres od 22 do 25 maja 2014 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący


