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EVROPSKI PARLAMENT: VOLILNI POSTOPKI

Postopke za izvolitev poslancev Evropskega parlamenta urejajo evropska zakonodaja, ki
določa pravila, skupna vsem državam članicam, ter posebni nacionalni predpisi, ki se med
državami članicami razlikujejo. Skupna pravila določajo načelo proporcionalne zastopanosti
in nekatere nezdružljivosti z mandatom poslanca Evropskega parlamenta. Nacionalni zakoni
urejajo številne druge pomembne vidike, na primer kakšen volilni sistem točno se uporablja
in koliko je volilnih enot.

PRAVNA PODLAGA

Člen 14 Pogodbe od Evropski uniji (PEU) in členi 20, 22 in 223 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (PDEU).
Akt o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami[1]

z dne 20. septembra 1976 in Sklep Sveta 2002/772/ES, Euratom z dne 25. junija in
23. septembra 2002 o spremembah tega akta.

SKUPNA PRAVILA

A. Načela
V ustanovnih pogodbah je bilo določeno, da poslance Evropskega parlamenta v začetku
imenujejo nacionalni parlamenti, hkrati pa je bila predvidena možnost za splošne neposredne
volitve. Ta možnost je bila uresničena, ko je Svet 20. septembra 1976 sprejel sklep o volitvah
poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, prve neposredne volitve
pa so sledile leta 1979. Sklep je korenito spremenil institucionalni položaj Evropskega
parlamenta in je temeljni dokument bolj demokratične EU.
Leta 1992 je bilo z Maastrichtsko pogodbo določeno, da morajo volitve v vseh državah članicah
potekati po enotnem postopku in da Evropski parlament v ta namen pripravi ustrezen predlog, ki
ga mora Svet sprejeti soglasno. A ker Svetu ni uspelo doseči soglasja o nobenem od predlogov,
je bila z Amsterdamsko pogodbo uvedena možnost sprejetja tako imenovanih skupnih načel.
Sklep Sveta 2002/772/ES, Euratom je ustrezno spremenil akt iz leta 1976 ter uvedel načeli
sorazmerne zastopanosti ter nezdružljivosti nacionalnega in evropskega mandata.
Z Lizbonsko pogodbo je pravica voliti in biti voljen postala temeljna pravica (člen 39 Listine
Evropske unije o temeljnih pravicah).

[1]UL L 278, 8.10.1976.
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B. Uporaba: veljavni skupni predpisi
1. Pravica državljanov Unije, da volijo in so voljeni v državi članici, če nimajo njenega
državljanstva
Člen 22(2) PDEU določa, da „ima vsak državljan Unije, ki prebiva v neki državi članici, nima
pa njenega državljanstva, pravico, da v tej državi voli in je voljen na volitvah v Evropski
parlament“. Podrobna ureditev glede uresničevanja te pravice je bila sprejeta z Direktivo
Sveta 93/109/ES.
V skladu s členom 6 Direktive Sveta 93/109/ES, kot je bila spremenjena z Direktivo
Sveta 2013/1/EU, „noben državljan Unije, ki prebiva v državi članici, ni pa njen državljan, in se
mu je s posamično sodno odločbo ali upravno odločbo, če se za slednjo lahko uporabijo pravna
sredstva, po zakonodaji države članice prebivanja ali po zakonodaji matične države članice
odvzela pasivna volilna pravica, ne more uresničevati te pravice v državi članici prebivanja na
volitvah v Evropski parlament“.
2. Volilni sistem
Volitve morajo temeljiti na proporcionalni zastopanosti, pri čemer se uporabi sistem list ali
sistem enega prenosljivega glasu (člen 1 Sklepa Sveta 2002/772/ES, Euratom).
3. Nezdružljivost funkcij
V skladu s členom 7 akta iz leta 1976 (kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2002/772/ES,
Euratom z dne 25. junija in 23. septembra 2002), funkcija poslanca Evropskega parlamenta
ni združljiva s funkcijo člana vlade države članice, člana Komisije, sodnika, generalnega
pravobranilca ali sodnega tajnika Sodišča Evropske unije, člana Računskega sodišča, člana
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, člana odborov ali drugih teles, ustanovljenih na
podlagi pogodb Unije za namen upravljanja skladov Unije ali opravljanja stalnih neposrednih
administrativnih nalog, člana sveta direktorjev, upravnega odbora ali zaposlenih Evropske
investicijske banke ali aktivnega uradnika oziroma uslužbenca institucij Evropske unije ali
z njimi povezanih specializiranih organov. Nadaljnje nezdružljivosti so bile dodane leta 1997
(član Odbora regij) in 2002 (član sveta direktorjev Evropske centralne banke, varuh človekovih
pravic Evropskih skupnosti in, kar je najbolj pomembno, član nacionalnega parlamenta).

PODROČJA, ZA KATERA VELJAJO NACIONALNI PREDPISI

Poleg teh splošnih pravilih glede volitev države članice še naprej uporabljajo svoje nacionalne
predpise, ki se lahko precej razlikujejo, zato lahko volilni sistem štejemo za polimorfnega.
A. Volilni sistem in volilni prag
Sklep Sveta iz leta 2002 določa, da morajo vse države članice uporabljati sistem volitev na
podlagi proporcionalne zastopanosti.
Države članice lahko določijo najnižji prag za dodelitev poslanskih mest, ki ne sme presegati
5 odstotkov (člen 2a). Volilni prag uporablja več držav članic: ta je 5-odstoten v Franciji (kjer
velja za posamezno volilno enoto), Litvi, na Poljskem, Slovaškem, Češkem, v Romuniji in na
Madžarskem; 4-odstoten je v Avstriji, Italiji in na Švedskem; 3-odstoten v Grčiji; na Cipru pa
je 1,8-odstoten.
B. Volilne enote
Na evropskih volitvah večina držav članic šteje kot ena volilna enota. Le pet držav članic
(Belgija, Francija, Irska, Italija in Združeno kraljestvo) je svoje nacionalno ozemlje razdelilo
na več regionalnih volilnih enot.
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V Belgiji (19), Nemčiji (16, samo za CDU/CSU), na Nizozemskem (19) in Poljskem (13) imajo
volilne enote samo administrativen namen ali se uporabljajo izključno za razdelitev znotraj
strankarskih list.
C. Glasovalna pravica
V vseh državah članicah je najnižja starost za udeležbo na volitvah 18 let, razen v Avstriji, kjer
je 16 let.
V štirih državah članicah je udeležba na volitvah obvezna (Belgija, Luksemburg, Ciper in
Grčija): obvezna volilna udeležba velja tako za državljane kot za prijavljene državljane EU, ki
niso državljani zadevne države.
1. Glasovanje državljanov, ki prebivajo v drugi državi članici, nimajo pa njenega
državljanstva
Državljani Unije, ki prebivajo v državi članici, nimajo pa njenega državljanstva, imajo pravico,
da v tej državi volijo na volitvah v Evropski parlament pod enakimi pogoji kot državljani te
države (člen 22 PDEU). Vseeno pa se v različnih državah pojem prebivanja razume različno.
Nekatere države zahtevajo, da imajo volivci na volilnem ozemlju stalno prebivališče (Estonija,
Finska, Francija, Nemčija, Poljska, Romunija in Slovenija), druge zahtevajo, da imajo volivci
tam običajno prebivališče (Ciper, Danska, Grčija, Irska, Luksemburg, Slovaška, Švedska in
Združeno kraljestvo) oziroma da so vpisani v register prebivalstva (Belgija in Češka). Državljani
EU, ki želijo voliti v Luksemburgu, na Cipru in na Češkem, morajo izpolnjevati pogoj
minimalnega obdobja prebivanja.
2. Glasovanje državljanov v državi izvora, čeprav prebivajo v tujini
Državljani Združenega kraljestva, ki prebivajo v tujini, imajo glasovalno pravico le za nekatere
kategorije. Belgija in Grčija priznavata glasovalno pravico svojim državljanom, živečim v tujini,
le če prebivajo v drugi državi članici EU, medtem ko jo Danska in Italija priznavata državljanom,
živečim v tretji državi, le za nekatere kategorije. Nemčija priznava glasovalno pravico za volitve
v Evropski parlament državljanom, ki vsaj tri mesece živijo v drugi državi EU, vendar le, če so
vpisani v nemški volilni register. V Bolgariji ter na Irskem in Slovaškem pa imajo glasovalno
pravico le državljani EU s stalnim prebivališčem na njihovem nacionalnem ozemlju.
Ker imajo nekateri volivci možnost voliti v državi gostiteljici in v svoji državi izvora, bi lahko
prišlo do zlorabe (dvojno glasovanje, k je v nekaterih državah članicah kaznivo). Vendar je
izvrševanje še vedno težavno, saj volilni organi v državah članicah teh podatkov ne usklajujejo.
D. Pravica biti voljen
S pravico biti voljen na volitvah v Evropski parlament v kateri koli državi članici, ki je
država prebivališča, se uveljavlja tudi načelo nediskriminacije med državljani in nedržavljani;
omenjena pravica pa izhaja iz pravice do prostega gibanja in prebivanja. Vsak, ki je državljan
Unije in ni državljan države članice prebivanja, a izpolnjuje enake pogoje glede aktivne volilne
pravice, kakor jih ta država po zakonu nalaga svojim državljanom, ima aktivno volilno pravico
na volitvah v Evropski parlament v državi članici prebivanja, razen če mu je ta pravica odvzeta
(člen 3 Direktive Sveta 93/109/ES).
Vsem državam članicam je skupna zahteva, da mora biti kandidat na volitvah državljan ene
izmed držav članic EU (razen v Združenem kraljestvu, kjer lahko na volitvah v Evropski
parlament kandidirajo tudi nekateri državljani Commonwealtha). Drugi pogoji se med državami
razlikujejo. Nihče ne sme na istih volitvah kandidirati v več kot eni državi članici (člen 4
Direktive Sveta 93/109/ES). Najnižja starost kandidata v večini držav članic je 18 let, razen
v Belgiji, Bolgariji, na Cipru, na Češkem, v Estoniji, na Irskem, v Latviji, Litvi ter na Poljskem
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in Slovaškem, kjer je najnižja starost 21 let, v Romuniji, kjer je 23 let, ter v Italiji in Grčiji,
kjer je 25 let.
E. Imenovanja
V nekaterih državah članicah (na Češkem, Danskem, v Nemčiji, Grčiji, na Nizozemskem in
Švedskem) lahko kandidature vložijo le politične stranke in politične organizacije. V vseh
drugih državah članicah se lahko kandidature vložijo, če je bilo zanje zbrano zahtevano število
podpisov ali volivcev, v nekaterih primerih pa je potreben tudi polog. Sklep Evropskega
sveta 2013/312/EU z dne 28. junija 2013, v katerem je določena sestava Evropskega parlamenta,
določa porazdelitev 751 sedežev iz člena 14(2) PEU tako, da se za posamezen delež vsake države
članice posebej uporabi načelo upadajoče proporcionalnosti (1.3.3).
F. Datum volitev
V skladu s členoma 10 in 11 akta iz leta 1976, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2002/772/
ES, Euratom, volitve v Evropski parlament potekajo v istem obdobju od četrtka zjutraj do
nedelje; točen datum in čas določi vsaka država članica posebej. Volilno obdobje prvih volitev,
ki so potekale leta 1979, je leta 1976 soglasno določil Svet po posvetovanju z Evropskim
parlamentom. Po letu 1979 so volitve potekale v enakem obdobju zadnjega leta petletnega
obdobja iz člena 5 akta (1.3.1).
Svet je v sklepu z dne 14. junija 2013 datum volitev leta 2014, ki je bil sprva načrtovan v juniju,
prestavil na obdobje od 22. do 25. maja, da se volitve ne bi prekrivale z binkoštnimi prazniki,
pri čemer je uporabil naslednjo določbo iz člena 11: „Kadar volitev ni mogoče izvesti v tem
obdobju, Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme sklep, s katerim
najmanj en mesec pred koncem petletne dobe iz člena 5 določi drugo volilno obdobje, ki je
lahko največ dva meseca pred obdobjem, določenim v skladu s prejšnjim podstavkom, ali največ
mesec dni po njem“. Po tem volitve potekajo v enakem obdobju zadnjega leta petletnega obdobja
(člen 10 akta iz leta 1976).
G. Možnost volivcev, da spremenijo vrstni red kandidatov na listah
V večini držav članic lahko volivci oddajo preferenčne glasove za spremembo vrstnega reda
kandidatov na listi. V devetih državah članicah (Nemčija, Španija, Francija, Grčija, Portugalska,
Združeno kraljestvo, Estonija, Madžarska in Romunija) pa so liste zaprte (brez preferenčnih
glasov). V Luksemburgu lahko volivci glasujejo celo za kandidate z različnih list, na Švedskem
pa imajo možnost, da na liste dodajo nova imena ali jih z njih črtajo. Na Malti, na Irskem
in v Severni Irski volivci glasujejo za kandidate po prednostnem vrstnem redu (sistem enega
prenosljivega glasu).
H. Potrditev rezultatov volitev in pravila, ki urejajo volilne kampanje
Na Danskem in v Luksemburgu rezultate volitev potrdi nacionalni parlament. V Sloveniji
izvolitev poslancev Evropskega parlamenta potrdi državni zbor. V Nemčiji končne rezultate
volitev en dan po njih objavi predsednik zvezne volilne komisije. Za to nalogo so v Avstriji,
Belgiji, na Češkem, v Estoniji, na Finskem, v Italiji, na Irskem, v Sloveniji in Združenem
kraljestvu pristojna sodišča, v Nemčiji pa se to zgodi le, če se odločitev parlamenta izpodbija.
V Španiji rezultate volitev potrdi poseben odbor za volitve „Junta Electoral Central“, na
Nizozemskem, Portugalskem in Švedskem pa je za to pristojna komisija za potrjevanje.
V večini držav članic so pravila za volilne kampanje (dovoljeno financiranje, termini za
oglaševanje v medijih, objava rezultatov volitev) enaka kot za državne volitve.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.3.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.3.1.pdf
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V skladu s členom 4 Poslovnika in členi 5 in 13 akta iz leta 1976 so poslanci Evropskega
parlamenta izvoljeni za petletni mandat. Mandat se začne ob otvoritvi prvega zasedanja po
volitvah. Prvo zasedanje po volitvah leta 2014 je potekalo v torek, 1. julija 2014.
I. Zapolnjevanje poslanskih mest, ki se sprostijo med volilnim obdobjem
V nekaterih državah članicah (v Avstriji, na Danskem in Finskem, v Franciji, na Hrvaškem,
v Italiji, Luksemburgu, na Nizozemskem in Portugalskem ter v Združenem kraljestvu) se mesta,
ki se sprostijo, dodelijo prvemu neizvoljenemu kandidatu na isti volilni listi (ponekod z uporabo
postopka prilagoditve, ki upošteva število dobljenih glasov različnih kandidatov). V Belgiji, na
Irskem, v Nemčiji in na Švedskem so prosta mesta dodeljena namestnikom. V Španiji in Nemčiji
se v primeru, da ni namestnikov, upošteva vrstni red kandidatov na listah. V Grčiji se prosti
sedeži dodelijo namestnikom na isti listi; če teh ni dovolj, se organizirajo nadomestne volitve.
V nekaterih državah članicah (npr. v Avstriji) imajo poslanci pravico do vrnitve v Evropski
parlament po tem, ko ni več razlogov, zaradi katerih te funkcije niso mogli opravljati.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja začel opozarjati na problematiko
volilnega zakona. Oblikoval je več predlogov v skladu s členom 138 Pogodbe ES. Dejstvo,
da postopek za volitve v Evropski parlament ni resnično enoten, kaže, kako težko je poenotiti
različne tradicije posameznih držav. Možnost sprejetja skupnih načel, ki je bila uvedena
z Amsterdamsko pogodbo, je te težave samo delno odpravila. Ambiciozna določba iz člena 223
PDEU o sprejetju enotnega postopka, za katerega je potrebna odobritev Evropskega parlamenta,
še vedno ni izpolnjena. Zaradi nenehnih prizadevanj Parlamenta za posodobitev skupnega
volilnega postopka in njegov bolj evropski značaj je bil leta 1997 pripravljen predlog enotnega
volilnega postopka, njegova vsebina pa je bila vključena v sklep Sveta iz leta 2002. O predlagani
enotni evropski volilni enoti za zapolnitev 10 % sedežev še potekajo razprave.
22. novembra 2012 je Evropski parlament sprejel resolucijo, v kateri je pozval evropske
politične stranke, naj imenujejo kandidate za položaj predsednika Komisije, da bi se okrepila
politična legitimnost tako Parlamenta kot Komisije. Ta ureditev se je začela izvajati pred
volitvami leta 2014 in vodilni kandidati so na njih prvič kandidirali. Na podlagi rezultatov
volitev leta 2014 je Evropski parlament 22. oktobra 2014 izvolil enega od teh kandidatov, Jean-
Clauda Junckerja, za predsednika Komisije.
Leta 2003 je bil vzpostavljen sistem za financiranje evropskih političnih strank, ki mogoča tudi
ustanovitev političnih fundacij (1.3.3,) na ravni EU (Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 z dne
22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih
fundacij).
Udo Bux
10/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.3.3.pdf
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