
 

RR\1151129CS.docx  PE620.727v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019 

 

 

Dokument ze zasedání 
 

A8-0145/2018 

16.4.2018 

* 
ZPRÁVA 

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů 

Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách 

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(NLE)) 

Výbor pro ústavní záležitosti 

Zpravodajka: Danuta Maria Hübner 

 



 

PE620.727v02-00 2/7 RR\1151129CS.docx 

CS 

 

PR_NLE-CN_LegAct_app 
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 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů 

Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách 

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) 

(Konzultace) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Rady (07162/2018),  

– s ohledem na čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec Aktu o volbě členů Evropského 

parlamentu ve všeobecných a přímých volbách1, podle kterého Rada konzultovala s 

Parlamentem (C8-0128/2018), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2015 o reformě volebního práva 

Evropské unie2,  

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu3, 

– s ohledem na článek 78c jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0145/2018), 

1. schvaluje návrh Rady; 

2. připomíná svůj návrh připojený k usnesení o reformě volebního práva Evropské unie, 

aby měl Evropský parlament po konzultaci s Radou pravomoc stanovit termín konání 

voleb; 

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 

schváleného Parlamentem; 

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 

změnit znění schválené Parlamentem; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a pro informaci Komisi 

a vládám a parlamentům členských států. 

                                                 
1 Příloha k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS ze dne 20. září 1976 (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1.) ve znění 

rozhodnutí Rady 93/81/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutí Rady 2002/772/ES, 

Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1). 
2 Přijaté texty, P8_TA(2015)0395. 
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0029. 



 

RR\1151129CS.docx 5/7 PE620.727v02-00 

 CS 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Tato zpráva byla vypracována v reakci na žádost Rady o konzultaci jejího návrhu rozhodnutí, 

jímž se mění doba konání voleb, která by se jinak uplatnila pro příští evropské volby. 

Podle čl. 11 odst. 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých 

volbách (dále „aktu o volbách“) by volby měly proběhnout od čtvrtka 6. do neděle 9. června 

2019, a to v návaznosti na data, kdy proběhly první všeobecné a přímé volby (od čtvrtka 9. do 

neděle 12. června 1979). 

Pokud se však ukáže, že v těchto dnech není možné volby uskutečnit, čl. 11 odst. 2 aktu o 

volbách stanoví, že Rada může po konzultaci s Evropským parlamentem a alespoň jeden rok 

před uplynutím pětiletého volebního období jednomyslně určit jinou dobu konání voleb, která 

smí být nejdříve dva měsíce před obvykle použitelným obdobím a nejpozději jeden měsíc po 

něm. 

Rada dosáhla mezi členskými státy dohody o tom, že příští volby do Evropského parlamentu 

by nebylo možné uspořádat v obvykle použitelných termínech, a navrhla, aby po konzultaci 

s Evropským parlamentem byly volby uspořádány ve dnech 23. až 26. května 2019. Tentýž 

termín navrhla Konference předsedů EP na schůzi konané dne 11. ledna 2018. 

O těchto nových datech je třeba rozhodnout co nejdříve, aby byl členským státům ponechán 

dostatečný čas na zorganizování voleb. 

Tato skutečnost opodstatňuje uplatnění postupu podle článku 78c jednacího řádu, a to tím 

spíše, že návrh Rady odpovídá termínu, o němž jednala Konference předsedů na schůzi dne 

11. ledna 2018. 

Zpravodajka tudíž Výboru pro ústavní záležitosti navrhuje, aby návrh rozhodnutí Rady přijal 

v navrženém znění. 
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