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UNIONENS RÅD

Bryssel den 8 mars 2013 (12.3)
(OR. en)

7279/13

PE 122
INST 119

I-PUNKTSNOT
från: Generalsekretariatet
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper II)
Ärende: Utkast till rådets beslut om fastställande av perioden för det åttonde allmänna 

direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet
– Hörande av Europaparlamentet

1. I enlighet med artikel 11.2 första stycket i akten av den 20 september 1976 om allmänna 

direkta val av ledamöter av Europaparlamentet1, bör 2014 års val till Europaparlamentet äga 

rum den 5–8 juni 2014. Om det visar sig vara omöjligt att hålla valen under den perioden ska 

rådet, i enlighet med artikel 11.2 andra stycket i denna akt, minst ett år före utgången av 

femårsperioden, med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet fastställa en annan 

valperiod som inte får infalla mer än två månader före eller en månad efter den sedvanliga 

perioden.

2. På begäran av en delegation diskuterade arbetsgruppen för allmänna frågor under ett flertal 

möten frågan om datum för 2014 års val till Europaparlamentet. Efter dessa diskussioner 

enades delegationerna, i avvaktan på samråd med Europaparlamentet, om att avvika från de 

sedvanliga datumen och hålla nästa val till Europaparlamentet den 22 till 25 maj 2014.

                                               
1 EGT L 278, 8.10.1976, s. 5. Ändrad genom rådets beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 

21.10.2002, s. 1).
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3. Utkastet till rådets beslut om fastställande av perioden för det åttonde allmänna direkta valet 

av ledamöter av Europaparlamentet, till den 22–25 maj 2014 återfinns i bilagan till denna not.

4. Coreper uppmanas att godkänna utkastet till beslut i bilagan till denna not som ska ligga till 

grund för rådets beslut genom förenklat skriftligt förfarande (artikel 12.2 c i rådets 

arbetsordning) om att höra Europaparlamentet.

___________
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BILAGA

Utkast till

RÅDETS BESLUT nr .../2013/EU, Euratom

av den [...]

om fastställande av perioden för det åttonde allmänna direkta valet av ledamöter av 

Europaparlamentet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT,

med beaktande av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av 

Europaparlamentet2, särskilt artikel 11.2 andra stycket,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande3, och

av följande skäl:

(1) Genom beslut 78/639/Euratom, EKSG, EEG av den 25 juli 1978 om fastställande av perioden 

för det första allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet4, fastställde rådet att 

det första valet skulle äga rum den 7–10 juni 1979.

(2) Det visar sig vara omöjligt att hålla det åttonde valet under motsvarande period 2014.

(3) En annan period för valet bör därför fastställas.

                                               
2 EGT L 278, 8.10.1976, s. 1.
3 Hänvisning ska läggas till.
4 EGT L 205, 29.7.1978, s. 75.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den period som avses i artikel 10.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av 

ledamöter av Europaparlamentet ska för det åttonde valet vara den 22–25 maj 2014.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den [...]

På rådets vägnar

Ordförande

________________________


