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I. Uvod

1. Vemo, da je Evropski parlament, ki je bil včasih skupščina druge kategorije, postal volilni 
organ od mandatnega obdobja junij/julij 1979.

2. Dejansko je še pred neposrednimi volitvami člen 138(1) Pogodbe o ustanovitvi poznejše 
Evropske skupnosti predvideval, da se člani Evropskega parlamenta imenujejo v zadevnih 
nacionalnih parlamentih v skladu s postopki, ki jih določi vsaka država članica; zato so se 
pojavili imetniki dvojnega mandata.

3. Pravzaprav ob dodelitvi Evropskemu parlamentu statusa organa druge kategorije je prav 
tako člen 138(3) rimske pogodbe naknadno predvideval neposredne volitve, na podlagi 
osnutkov, ki jih je pripravila sama skupščina, „po enotnem postopku v vseh državah 
članicah“. Svet bi moral nato soglasno sprejeti „ustrezne določbe in jih priporočiti državam 
članicam v sprejetje skladno z njihovimi ustavnimi pravili“.

4. V tem smislu je vrh v Parizu 9. in 10. decembra 1974 določil, da bi morale neposredne 
volitve potekati „od leta 1978“, in je pozval Evropski parlament, da predstavi nove predloge, 
če osnutek pogodbe, ki je bil sprejet leta 1960, ni več pomemben. Evropski parlament je 
januarja 1975 odobril nov osnutek na podlagi katerega so po odpravi nekaterih razlik 12. in 
13. julija 1976 voditelji držav in vlad sklenili sporazum.

5. Odločba in Akt o uvedbi splošnih neposrednih volitev članov Evropskega parlamenta sta 
bila podpisana v Bruslju 20. septembra 1976. Po ratifikaciji vseh držav članic je besedilo 
začelo veljati 1. julija 1978, pri čemer so prve volitve potekale 7. in 10. junija 1979.

II. Zahteve po reformi

1. Domneva člena 138(3) Pogodbe o uvedbi enotnega volilnega postopka je morala ostati 
dejansko neuresničena od takrat, ko se je Akt iz leta 1976 omejil na uvedbo dovolj splošnih 
načel, ki omogočajo dovolj prostora za različne nacionalne ureditve.

2. Razen tega Svet ni uspel doseči sporazuma o različnih osnutkih, ki jih je predstavil 
Parlament, amsterdamska pogodba je uvedla možnost omejitve na sprejetje „skupnih načel“. 
Besedilo člena 190(4) Pogodbe ES določa, da „Evropski parlament pripravi predlog za 
splošne neposredne volitve po enotnem postopku v vseh državah članicah ali v skladu z 
načeli, ki so skupna vsem državam članicam“.

3. Sicer je to nadaljevanje poti Parlamenta v zvezi z osnutkom, priloženem k resoluciji o 
pripravi predloga o volilnem postopku, ki vključuje skupna načela za volitve poslancev 
Evropskega parlamenta, ki je bila sprejeta 15. julija 1998 (A4-0212/98). Po tem osnutku je bil 
Akt iz leta 1976 nazadnje spremenjen s Sklepom Sveta 2002/772/ES z dne 25. junija 2002 in 
23. septembra 2002.

4. Vendar kljub tej spremembi (ki je bila predvsem osredotočena na uvedbo načela 
sorazmernosti v nacionalno volilno zakonodajo in na prepoved dvojnega mandata poslancev) 
besedilo Akta iz leta 1976 očitno še vedno ni popolnoma zadovoljivo, predvsem v zvezi s 
preverjanjem veljavnosti in prenehanjem mandata. V zvezi s tem je treba opozoriti na 
nedavne primere v zvezi z več poslanci Evropskega parlamenta, ki so opozorili na 
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pomanjkljivost nekaterih določb Akta.

5. Člen 12 Akta določa, da „Evropski parlament preveri veljavnost mandatov članov 
Evropskega parlamenta. V ta namen upošteva rezultate, ki so jih uradno razglasile države 
članice in odloča o morebitnih ugovorih, vloženih na podlagi določb tega akta, z izjemo 
nacionalnih določb, na katere napotuje ta akt.“

6. Ta določba v bistvu Evropskemu parlamentu ne priznava nobene pristojnosti za 
vrednotenje odločitev nacionalnih organov v zvezi z volilnimi rezultati, ker ta lahko le 
sprejema zakone. Quid iuris torej, če se razglasitev države članice izvrši na podlagi notranje 
določbe, ki je v nasprotju z Aktom iz leta 1976, na splošno, za primarno zakonodajo? Razen 
tega quid iuris, če je razglasitev izvoljenega rezultat upravne ali pravosodne odločitve, ki je 
povzročila volilni ugovor in temelji na nesmiselnih nacionalnih določbah?

7. Če upoštevamo besedilo člena 12, se mora Parlament, suverena skupščina, odpovedati 
pravici do določitve svoje sestave in pasivno sprejeti voljo držav članic.

8. Primer s podobno težavo je primer sklepa na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 
o zavrnitvi veljavnosti mandata gospoda Donnicija in potrditvi veljavnosti mandata 
gospoda Occhetta (glej Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. maja 2007 (postopek 
2007/2121(REG)). Pri tem je bila v bistvu odpoved mandata gospoda Occhetta, kar je 
gospodu Donniciju omogočilo zasesti njegov sedež v Parlamentu, za Parlament neveljavna, v 
nasprotju s sklepom pristojnih nacionalnih organov, ker je izhajala iz volje, ki jo je politični 
sporazum, v nasprotju z obliko in vsebino Akta iz leta 19761, razveljavil.

9. Poleg tega člen 13(3) Akta iz leta 1976 določa, da „kadar zakonodaja države članice 
izrecno ureja razrešitev člana Evropskega parlamenta, ta mandat preneha v skladu s temi 
pravnimi predpisi. Pristojni nacionalni organi o tem obvestijo Evropski parlament“.

10. Pri tem se Evropskemu parlamentu prav tako ne prizna nobeno pooblastilo za ocenjevanje 
odločb nacionalnih organov, ki se lahko odločijo za ohranitev mesta poslanca. Pojavlja se tudi 
težava razrešitve mandata, ki jo izreče država članica na podlagi notranjih predpisov ali 
upravnih ali pravnih odločb, ki so v nasprotju s primarno zakonodajo.

11. V teoriji bi se taka težava lahko pojavila za gospoda Geremeka. Dejansko je poljski zakon 
z dne 18. oktobra 2006 od imenovanih uradnikov (vključno s poljskimi poslanci, ki so v 
Evropskem parlamentu) v roku enega meseca od začetka veljave zakona zahteval pisno 
izjavo, ali so v obdobju 1944–1990 sodelovali s tajno policijo ali ne. Po izteku tega roka je 
zavrnitev predložitve te izjave pomenila lažno izjavo, za katero se lahko naloži kazenski 
postopek in razrešitev mandata, do katerega je bila oseba, ki je izjavo zavrnila, upravičena. 
Dejansko je treba opozoriti, da poljski pravni red določa razrešitev evropskega mandata kot 
posledico kazenske obsodbe, čeprav le za manjši prekršek, kar pa je v nasprotju z manj strogo 
veljavno ureditvijo za nacionalne poslance. Gospod Geremek je zavrnil predložitev te izjave, 
s čimer je tvegal obsodbo iz tega razloga in posledično izgubo parlamentarnega mandata.

12. Poljsko ustavno sodišče je zdaj izdalo sodbo o nezakonitosti zakona, vendar če se to ne bi 

                                               
1 Opozoriti je treba, da sta zadevnemu sklepu gospod Donnici (zadeva T-215/07) in italijanska vlada (C-393/07) 
ugovarjala, pri čemer se zadevni postopki še vedno obravnavajo.
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zgodilo, bi moral Evropski parlament postopno obravnavati odločbo nacionalnih organov, ki 
je jasno v nasprotju za najosnovnejšimi načeli svobode.

13. Kot da to ne bi zadostovalo, so se pomanjkljivosti Akta očitneje pojavile ob dejstvu, da 
Evropski parlament ne razpolaga z nobenim instrumentom za hitro ukrepanje glede 
nacionalnih določb, ki so nezdružljive s primarno zakonodajo, če bi šlo za primer preverjanja 
veljavnosti mandatov in tudi razrešitve mandata. Na podlagi veljavne zakonodaje je dejansko 
edini možen način, da se od Komisije zahteva sprožitev postopka za ugotavljanje kršitev proti 
zadevni državi članici. Vendar v sedanjih okoliščinah ta zahteva ni zavezujoča, pri čemer je 
postopek za ugotavljanje kršitev v izključni (in diskrecijski) pristojnosti Komisije.

III. Stališče pripravljavca mnenja

1. Vaš pripravljavec mnenja bi glede na navedeno in v mnenju za odbor za ustavne zadeve, 
kot pristojni odbor, lahko najprej navedel spremembo členov 12 in 13 Akta, da se 
Evropskemu parlamentu omogoči preučitev korespondence odločb nacionalnih organov, kar 
zadeva razglasitev izvoljenih in razrešitev mandata v vsebini in duhu samega Akta.

2. Zato se lahko zamislijo naslednje rešitve:

a) Evropskemu parlamentu se priznajo pooblastila za preverjanje veljavnosti 
mandatov njegovih članov na podlagi rezultatov, ki so jih razglasile države 
članice, in se samostojno odloči o ugovorih, ki se na to nanašajo, zato se lahko 
oblika člena 12 Akta spremeni: „Evropski parlament preveri veljavnost 
mandatov članov Evropskega parlamenta na podlagi rezultatov, ki so jih 
uradno razglasile države članice, in odloča o morebitnih ugovorih, vloženih na 
podlagi drugih določb tega akta“;

b) Evropski parlament lahko zahteva od Sodišča Evropskih skupnosti, da se 
predhodno izreče o združljivosti s pravom Skupnosti, kar zadeva odločbe 
nacionalnih organov v zvezi z volitvami (ob upoštevanju oblikovanja 
člena 300(6) ES v zvezi z mednarodnimi sporazumi), in, če Sodišče ugotovi 
nezdružljivost, začne s preverjanjem veljavnosti mandatov ali potrditvijo 
razrešitve mandata neodvisno od nacionalnih organov;

c) Evropskemu parlamentu se dodeli pooblastilo, da se lahko neposredno 
posvetuje s Sodiščem Evropskih skupnosti neodvisno od pobude Komisije, če 
gre za zagovarjanje lastnih prerogativ z namenom obsodbe kršitve države 
članice;

d) dopolnilno je Komisija, ki jo zastopa njen pristojni komisar, dolžna, da 
Evropskemu parlamentu predstavi razloge odločbe kolegija o nesprožitvi 
postopka za ugotavljanje kršitev proti državi članici, ki je obtožena kršitve 
prerogativ Parlamenta kljub njegovi zahtevi.

3. Pripravljavec mnenja bi lahko med drugim upošteval zamisel o uvedbi nekaterih načel 
volilnega prava v ožjem smislu:

a) uvedlo bi se lahko eno ali več čezmejnih okrožij (tj. za katere se zanima več 
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držav članic), zlasti kar zadeva pomembnost, da člen 191 Pogodbe ES 
dodeljuje političnim strankam evropsko razsežnost;

b) poleg evropskega pojma nezdružljivosti (glej člen 7(1) Akta) se lahko za 
evropski pojem upravičenosti in razrešitve mandata pripravi vsaj osnutek;

c) spoštovanje javne suverenosti bi se lahko ponovno potrdilo, tako da se vrstni 
red izvoljenih na podlagi odločb ali sporazumov stranke1 po glasovanju ne 
more spremeniti. 

4. Ker je Evropski parlament v vsakem primeru „sodnik“ za volilne ugovore, predložene na 
podlagi določb Akta iz leta 1976 (glej člen 12), je jasno, da bo v ta akt vključenih več 
podrobnih določb, s tem pa bo Parlament lahko neodvisno od nacionalnih organov določal 
lastno sestavo.

                                               
1 Nekatere nacionalne zakonodaje naj bi to omogočale.
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