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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva 
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre ôsme priame a všeobecné 
voľby poslancov Európskeho parlamentu
(07279/2013 – C7-0068/2013 – 2013/0802(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Rady (07279/2013),

– so zreteľom na článok 11 ods. 2 druhý pododsek Aktu o priamych a všeobecných voľbách 
poslancov Európskeho parlamentu1 (ďalej len „akt o voľbách“), v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0068/2013),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho 
parlamentu v roku 20142,

– so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0138/2013),

1. schvaľuje návrh Rady;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a pre informáciu aj vládam a 
parlamentom členských štátov a Chorvátskej republiky.

1 Akt pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. ES L 278, 
8.10.1976, s. 1) zmenenému a doplnenému rozhodnutím Rady 93/81/ ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 33, 
9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0462.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto správa je reakciou na žiadosť Rady o konzultáciu v súvislosti s návrhom rozhodnutia, 
ktorého cieľom je upraviť termín volieb, v ktorom by sa mali v zásade konať budúce európske 
voľby do Európskeho parlamentu, ktorým by podľa článku 11 ods. 2 Aktu o priamych 
a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „akt o voľbách“) mal 
byť termín od štvrtka 5. júna do nedele 8. júna 2014 vychádzajúc z dátumu, keď sa konali 
prvé priame všeobecné voľby (štvrtok 9. júna a nedeľa 12. júna 1979).

Vo svojom uznesení z 22. novembra 20121 Európsky parlament žiada Radu (odsek 5), aby 
„konzultovala s Európskym parlamentom o konaní volieb buď 15. – 18. mája, alebo 22. – 
25. mája 2014“.

Táto požiadavka vychádzala zo želania, ktoré bolo už niekoľkokrát v minulosti vyjadrené, 
konkrétne v správe o návrhu na zmenu aktu o voľbách, ktorú prijal Výbor pre ústavné veci 
1. februára 20122.

Keďže predĺžený víkend cez Svätodušné sviatky pripadá vo väčšine členských štátov na dni, 
v ktoré by sa voľby mali normálne uskutočniť, podľa Rady by bolo lepšie usporiadať voľby 
skôr, pričom navrhla tento termín volieb: od štvrtka 22. mája do nedele 25. mája 2014. 

S cieľom poskytnúť členským štátom čo najviac času na prijatie opatrení, ktoré si vyžaduje 
uskutočnenie volieb, je potrebné, aby sa o tomto novom termíne rozhodlo čo najskôr.

Tým je odôvodnené uplatnenie zjednodušeného postupu podľa článku 46 ods. 1 rokovacieho 
poriadku, pretože návrh Rady zodpovedá požiadavke, ktorú Parlament vyjadril v už 
uvedenom uznesení.

Spravodajca preto Výboru pre ústavné veci odporúča, aby schválil návrh rozhodnutia Rady 
v predloženom znení.

1 P7_TA-PROV(2012)0462.
2 A7–0027/2012.
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