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(OR. en)

7279/13

PE 122
INST 119

NOTĂ PUNCT „I”
Sursă: Secretariatul General
Destinatar: Comitetul Reprezentanților Permanenți (partea II)
Subiect: Proiect de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a opta 

alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct
– Consultarea Parlamentului European

1. În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) primul paragraf din Actul din 20 septembrie 1976

privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct („Actul 

electoral”) 1, alegerile pentru Parlamentul European din 2014 ar trebui să aibă loc în perioada 

5-8 iunie 2014. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) al doilea 

paragraf din Actul electoral, dacă se dovedește imposibilă organizarea alegerilor în perioada 

respectivă, Consiliul, hotărând în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, 

stabilește, cu cel puțin un an înainte de încheierea mandatului de cinci ani, o altă perioadă 

electorală care poate să se situeze cel mai devreme cu două luni înainte sau cel mai târziu la o 

lună după perioada aplicabilă în mod normal.

2. La solicitarea unei delegații, Grupul de lucru pentru afaceri generale a discutat, cu ocazia mai 

multor reuniuni, chestiunea datelor alegerilor pentru Parlamentul European din 2014. În urma 

acestor discuții, delegațiile au convenit, în așteptarea consultării Parlamentului European, să 

schimbe datele aplicabile în mod normal și să organizeze următoarele alegeri pentru 

Parlamentul European în perioada 22-25 mai 2014. 

                                               
1 JO L 278, 8.10.1976, p. 5; modificat ultima dată prin Decizia 2002/772/CE, Euratom (JO 

L 283, 21.10.2002, p. 1).
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3. Proiectul de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a opta alegere a 

reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct din perioada 22-

25 mai 2014 figurează în anexa la prezenta notă.

4. Comitetul Reprezentanților Permanenți este invitat să aprobe proiectul de decizie care 

figurează în anexa la prezenta notă ca bază astfel încât Consiliul să hotărască, prin intermediul 

procedurii tacite [articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul de procedură al 

Consiliului], să consulte Parlamentul European. 
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ANEXĂ
Proiect de

DECIZIE NR. …/2013/UE, Euratom A CONSILIULUI

din […]

de stabilire a perioadei pentru cea de a opta alegere a reprezentanților în Parlamentul 

European prin vot universal direct

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea reprezentanților în Parlamentul 

European prin vot universal direct 2, în special articolul 11 alineatul (2), 

având în vedere avizul Parlamentului European 3,

întrucât:

(1) Prin Decizia acestuia 78/639/Euratom, CECO, CEE din 25 iulie 1978 de stabilire a perioadei 

pentru prima alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct 4, 

Consiliul a stabilit perioada pentru prima alegere între 7 și 10 iunie 1979.

(2) Se dovedește imposibilă organizarea celei de a opta alegeri în timpul perioadei 

corespunzătoare din 2014.

(3) Prin urmare, ar trebui stabilită o altă perioadă electorală,

                                               
2 JO L 278, 8.10.1976, p. 1.
3 A se adăuga trimiterea.
4 JO L 205, 29.7.1978, p. 75.
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1

Perioada menționată la articolul 10 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea 

reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct se stabilește între 22 și 

25 mai 2014 pentru cea de a opta alegere. 

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, […] 

Pentru Consiliu

Președintele


