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RÅDET
RÅDETS BESLUT
av den 10 juni 2004
om det cypriotiska folkets representation i Europaparlamentet i händelse av en lösning av
Cypernproblemet
(2004/511/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av protokoll nr 10 om Cypern till 2003 års
anslutningsakt, särskilt artikel 4 i detta,

(4)

I syfte att sörja för alla cyprioters representation och
garantera deras rösträtt, i händelse av en allsidig lösning,
är det nödvändigt att föreskriva att mandatet för de företrädare för det cypriotiska folket i Europaparlamentet
som väljs i juni 2004 eller i samband med senare val
skall kunna avslutas i förtid och att hålla särskilda val på
hela Cypern för den återstående mandatperioden i Europaparlamentet.

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Europeiska rådet har vid upprepade tillfällen betonat att
det klart föredrar en anslutning av ett återförenat Cypern.
En allsidig lösning av Cypernproblemet har ännu inte
uppnåtts och ön har fortfarande inte återförenats.

Enligt artikel 189 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall Europaparlamentet bestå av
företrädare för folken i de i gemenskapen sammanslutna
staterna. Europaparlamentets ledamöter väljs genom allmänna direkta val i enlighet med artikel 190 i Fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenskapen, artikel 108
i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som är bifogad rådets beslut
76/787/EKSG, EEG, Euratom (1), ändrad genom rådets
beslut 2002/772/EG, Euratom (2) (nedan kallad ”1976
års akt”).

Valet av ledamöter till Europaparlamentet för den nästkommande mandatperioden 2004–2009 kommer att
hållas den 10–13 juni 2004. Enligt artikel 11 i 2003
års anslutningsakt skall det väljas sex företrädare från
Cypern i början av mandatperioden 2004–2009. Val
för mandatperioden 2004–2009 kommer emellertid
inte att hållas på den del av Cypern där Republiken
Cyperns regering inte utövar den faktiska kontrollen.

(1) EGT L 278, 8.10.1976, s. 1.
(2) EGT L 283, 21.10.2002, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I händelse av ikraftträdandet av en allsidig lösning av Cypernproblemet skall följande bestämmelser tillämpas genom undantag från artikel 190.3 i EG-fördraget och artiklarna 5, 10.1 och
11.2 i 1976 års akt:

a) Mandatperioden för det cypriotiska folkets valda företrädare i
Europaparlamentet skall upphöra när det första mötet öppnas i Europaparlamentet efter de val som avses i b.

b) Särskilda val av företrädare för det cypriotiska folket till
Europaparlamentet skall hållas på hela Cypern för återstoden
av mandatperioden 2004-2009 eller för varje annan efterföljande mandatperiod i Europaparlamentet söndagen efter utgången av en period på fyra månader efter det att rådet, i
enlighet med artikel 1.2 i protokoll nr 10 till 2003 års
anslutningsakt, har antagit det första beslutet om att uppskovet av tillämpningen av regelverket skall upphöra.

c) Mandatperioden för de av Europaparlamentets ledamöter
som valts i de val som avses i b skall inledas när det första
mötet i Europaparlamentet öppnas efter de val som avses i b
och skall upphöra när det första mötet i Europaparlamentet
öppnas efter nästföljande parlamentsval.
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Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 10 juni 2004
På rådets vägnar
D. AHERN

Ordförande
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