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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY 

ze dne …, 

kterým se stanoví složení Evropského parlamentu 

EVROPSKÁ RADA, 

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 14 odst. 2 této smlouvy, 

s ohledem na čl. 2 odst. 3 protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, 

s ohledem na podnět Evropského parlamentu1, 

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu, 

                                                 
1 Podnět ze dne 13. března 2013 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). 
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vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Na konci volebního období 2009–2014 pozbývá platnosti čl. 2 odst. 1 a 2 protokolu č. 36 

o přechodných ustanoveních. 

(2) Na konci volebního období 2009–2014 pozbývá platnosti čl. 19 odst. 1 Aktu o podmínkách 

přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy 

o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 

energii. 

(3) Je nezbytné neprodleně naplnit znění ustanovené čl. 2 odst. 3 protokolu č. 36, a tudíž 

zapotřebí přijmout rozhodnutí uvedené v čl. 14 odst. 2 druhém pododstavci Smlouvy 

o Evropské unii, aby členské státy mohly včas přijmout nezbytná vnitrostátní opatření v 

souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu na období 2014–2019. 

(4) V čl. 14 odst. 2 prvním pododstavci Smlouvy o Evropské unii se stanoví kritéria pro 

složení Evropského parlamentu, a sice že celkový počet zástupců občanů Unie nesmí 

překročit sedm set padesát poslanců, nepočítaje předsedu, přičemž toto zastoupení musí 

být poměrně sestupné s minimálním počtem šesti poslanců na členský stát a žádnému 

členskému státu nesmí být přiděleno více než devadesát šest míst. 
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(5) V článku 10 Smlouvy o Evropské unii se stanoví mimo jiné, že fungování Unie je založeno 

na zastupitelské demokracii, že občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském 

parlamentu a že členské státy jsou zastoupeny v Radě svými vládami, které jsou 

demokraticky odpovědné buď svým vnitrostátním parlamentům, nebo svým občanům. 

Ustanovení čl. 14 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii o složení Evropského parlamentu se 

tedy uplatňuje v širším institucionálním rámci stanoveném Smlouvami, do kterého patří i 

ustanovení o rozhodovacím procesu v Radě, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 
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Článek 1 

Při uplatňování zásady sestupné poměrnosti stanovené v čl. 14 odst. 2 prvním pododstavci Smlouvy 

o Evropské unii se postupuje podle těchto pravidel: 

– přidělení míst v Evropském parlamentu plně využije minimální a maximální počet, který 

Smlouva stanoví, aby rozdělení míst v Evropském parlamentu co nejlépe odráželo počty 

obyvatel členských států; 

– poměr mezi počtem obyvatel a počtem míst jednotlivých členských států před 

zaokrouhlením na celá čísla se liší v závislosti na lidnatosti státu tak, aby každý poslanec 

Evropského parlamentu z lidnatějšího členského státu zastupoval více občanů než poslanec 

z méně lidnatého státu a naopak, aby platilo, že čím je členský stát lidnatější, tím má nárok 

na více míst; 

Článek 2 

Celkový počet obyvatel členských států vypočítá Komise (Eurostat) na základě údajů poskytnutých 

členskými státy podle metodiky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady. 
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Článek 3 

Podle článku 1 je počet zástupců volených do Evropského parlamentu v jednotlivých členských 

státech pro volební období 2014–2019 stanoven následovně: 

Belgie 21 

Bulharsko 17 

Česká republika 21 

Dánsko 13 

Německo 96 

Estonsko 6 

Irsko 11 

Řecko 21 

Španělsko 54 

Francie 74 

Chorvatsko 11 

Itálie 73 

Kypr 6 

Lotyšsko 8 

Litva 11 

Lucembursko 6 

Maďarsko 21 

Malta 6 

Nizozemsko 26 

Rakousko 18 

Polsko 51 

Portugalsko 21 

Rumunsko 32 

Slovinsko 8 

Slovensko 13 

Finsko 13 

Švédsko 20 

Spojené království 73 
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Článek 4 

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno na základě podnětu Evropského parlamentu předloženého do 

konce roku 2016 a s dostatečným předstihem před začátkem volebního období 2019–2024, aby bylo 

v budoucnu možné před každými dalšími volbami do Evropského parlamentu přidělovat místa 

jednotlivým členským státům objektivním, spravedlivým, dlouhodobě udržitelným a transparentním 

způsobem, který odráží zásadu sestupné poměrnosti stanovenou v článku 1, a s přihlédnutím 

k případné změně jejich počtu a k demografickému vývoji jejich obyvatelstva, které budou řádně 

potvrzeny, při respektování systému institucionální rovnováhy stanoveného Smlouvami. 

Článek 5 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

V […] dne […]. 

 Za Evropskou radu 

 předseda 
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