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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu spremembe Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 
neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976
(2009/2134(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi 
neposrednimi volitvami, priloženega sklepu Sveta z dne 20. septembra 1976, kakor je bil 
spremenjen1, zlasti člena 14 akta,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o volilnem postopku Parlamenta, zlasti resolucije 
z dne 15. julija 19982,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. oktobra 2007 o sestavi Evropskega parlamenta3,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta z dne 14. decembra 2007,

– ob upoštevanju člena 39 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 9, 10, 14(2) in 48(2), (3) in (4) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in 
členov 22 in 223 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju Protokola (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 41, 48(3) in 74a svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7–0000/2010),

ob upoštevanju naslednjega:

A. Parlament ima pravico do tega, da sproži reformo lastnega volilnega postopka in da to 
odobri,

B. Parlament ima pravico do tega, da vnese spremembe v lastno sestavo in da to odobri,

C. Parlament ima pravico do tega, da sproži revizijo Pogodb,

D. Parlament je od leta 1979 neposredno voljen vsakih pet let in so se v tem obdobju 
povečevale njegove pristojnosti in vpliv, najopazneje kot posledica uveljavitve Lizbonske 
pogodbe,

E. tudi brez dogovora o enotnem volilnem postopku je v tem obdobju prišlo do postopnega 
zbliževanja volilnih sistemov, zlasti z vsesplošnim sprejetjem proporcionalnega zastopstva 

                                               
1 Sklep Sveta št. 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (UL L 278, 8.10.1976, str. 1.), kakor je bi spremenjen s Sklepom 
Sveta št. 93/81/Euratom, ESPJ, EGS (UL L 33, 9.2.1993, str. 15.) in s Sklepom Sveta št. 2002/772/ES, Euratom 
(UL L 283, 21.10.2002, str. 1.).
2 UL C 292, 21. 9. 1998, str. 66.
3 UL C 227 E, 4. 9. 2008, str. 132.
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leta 1999, formalno ustanovitvijo političnih strank na evropski ravni1, in odpravo 
dvojnega mandata2,

F. koncept evropskega državljanstva, ki je bil v ustavni red uradno vključen z Maastrichtsko 
pogodbo leta 1993, je prinesel pravico do udeležbe pod določenimi pogoji na evropskih 
občinskih volitvah v državi članici, ki ni matična država, Listina o temeljnih pravicah, ki 
ima zdaj po določilih Lizbonske pogodbe pravno zavezujočo moč, pa je to pravico in 
druge državljanske pravice še povečala,

G. priznavanje demokratične funkcije Parlamenta med ljudmi ostaja omejeno, politične 
stranke so na evropski ravni še zmerom na zgodnji stopnji razvoja, volilne kampanje so 
prej nacionalne kot evropske, medijsko poročanje o Parlamentu pa je neredno,

H. skupna volilna udeležba na volitvah v Parlament je s 63 % leta 1979 upadla na 43 % leta 
2009,

I. sistemi, ki jih uporabljajo države za volitve v Evropski parlament, zlasti glede 
organiziranosti volilnih enot in preferenčnega glasovanja, pa tudi glede ukrepov za večjo 
zastopanost žensk in narodnostnih manjšin, se v več pogledih razlikujejo,

J. število državljanov EU, ki prebivajo v državah članicah, ki niso njihove matične države, 
in volijo na volitvah v Evropski parlament, je nizko, število tistih, ki kandidirajo na 
volitvah, pa je zanemarljivo; merila v zvezi s prebivališčem za pridobitev volilne pravice 
se med državami razlikujejo, kot se razlikujejo tudi roki, ob izteku katerih se njihovim 
državljanom, ki prebivajo v drugih delih EU, odvzame pravica, da volijo v matični državi,

K. glede na sodno prakso Sodišča lahko države v veliki meri ravnajo po lastnem preudarku 
pri določanju, kdo lahko glasuje na volitvah v Evropski parlament, vendar morajo 
spoštovati temeljna načela prava EU in različnih kategorij državljanov EU, ki se znajdejo 
v enakih okoliščinah, ne smejo obravnavati na način, ki bi bil za ene ali druge 
diskriminatoren3,

L. sedanji predlogi Komisije v zvezi z omogočanjem udeležbe na volitvah državljanom EU, 
ki prebivajo v državah članicah, ki niso njihove matične države, so obtičali v Svetu4;

M. v 27 državah zdaj velja minimalna starost za kandiranje na volitvah od 18 do 25 let, za 
volilno upravičenost pa od 16 do 18 let; pomembno je mlade spodbujati k udeležbi na 
volitvah,

                                               
1 Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo 
delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, 
str. 1).
2 Sklep Sveta št. 2002/772/ES, Euratom, člen 1(7)(b).
3 Zadeva C-145/04 Španija proti Združenemu kraljestvu [2006] ZOdl I-7917 (Gibraltar) in zadeva C-300/04 
Eman in Sevinger proti College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] ZOdl I-8055 (Aruba).
4 Glej Direktivo Sveta št. 93/109/ES z dne 6. december 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in 
pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso 
pa njeni državljani (UL L 329, 30.12.1993, str. 34), in resolucijo Parlamenta z dne 26. septembra 2007 o 
predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive št. 93/109/ES o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in 
pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso 
pa njeni državljani (UL C 219 E, 28.8.2008, str. 193).
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N. delež poslank je zdaj 35 %; treba bi bilo sprejeti ukrepe za manjše neravnovesje med 
spoloma v Parlamentu, zlasti v nekaterih državah,

O. ostaja še precej drugih vprašanj, ki bi jih bilo treba pobližje obravnavati v zvezi z 
volitvami, vključno z vprašanjem volilnih pragov, uporabe elektronskega glasovanja, 
preverjanja mandatov poslancev in zapolnjevanja prostih poslanskih mest,

P. Parlament je Svet pozval, naj postavi zgodnejši datum volitev in ga prestavi v maj, da se 
bo lahko bolje pripravil na pospešeno izvolitev novega predsednika Komisije in se bo 
izognil začetku poletnih počitnic v več državah1,

Q. prerazporejanje parlamentarnih sedežev med države se mora izvajati redno, da se bodo 
lahko odražale demografske spremembe v prebivalstvu držav in se bo strogo upoštevalo 
načelo padajoče sorazmernosti; mogoče bo dosežen dogovor o nepolitični, matematični 
formuli, ki bi sledila merilom iz Pogodb in Akta2,

R. Parlament nima avtonomnega sistema za urejanje pravnih privilegijev in imunitet 
poslancev; Svet je že privolil v obravnavo zahteve Parlamenta, da se po začetku 
veljavnosti statuta poslancev opravi revizija Protokola o privilegijih in imunitetah iz leta 
19653,

S. kljub temu, da je Svet privolil v to, da se Akt iz leta 1976 redno pregleduje, pa je bil 
zadnji uradni pregled volilnega postopka v Parlamentu sprožen leta 19984,

T. z volilnim postopkom Parlamenta je treba ohraniti prakso svobodnih, poštenih in tajnih 
volitev, doseči je treba, da bo zastopanost splošno proporcionalna, in da bo volilni 
postopek trajen in celovit,

U. volilni sistem Parlamenta je kompromis med demokratičnim načelom enake volilne 
pravice ("en človek en glas") in načela mednarodnega prava o enakosti med državami, 
PEU pa opredeljuje načelo enakosti svojih državljanov in prepoveduje diskriminacijo na 
podlagi nacionalnosti,

V. reforma volilnega postopka mora tudi upoštevati načeli subsidiarnosti in sorazmernosti in 
ne sme vsiljevati poenotenje zaradi poenotenja samega,

W. Parlament se je že prej odločil, da bo proučil možnost, da se del evropskih poslancev 
izvoli na nadnacionalnih listah, ker je menil, da bi na ta način volilna razprava dobila 
pravo evropsko razsežnost, saj bi zlasti politične stranke na evropski ravni dobile osrednjo 
vlogo5, 

                                               
1 Kot je bilo predlagano v resoluciji Parlamenta z dne 1. decembra 2005 o smernicah za potrditev Komisije (UL 
C 285 E, 22.11.2006, str. 137).
2 Izjava št. 5, ki je priložena sklepni listini medvladne konference za Lizbonsko pogodbo.
3 Izjava z dne 3. junija 2005 predstavnikov držav članic, ki so se srečali s Svetom.
4 Izjava Sveta št. 6151/02 z dne 22. februarja 2002, da je treba določbe tega akta pregledati pred drugimi 
volitvami v Evropski parlament, ki bodo potekale po uveljavitvi sprememb k Aktu iz leta 1976, ki so predmet te 
izjave, se pravi pred letom 2009.
5 Nazadnje v že omenjeni resoluciji z dne 11. oktobra 2007 (poročilo Lamassoure-Severin).
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X. PEU določa, da "[p]olitične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske 
politične zavesti in k izražanju volje državljanov Unije"1,

Y. z Lizbonsko pogodbo se je spremenil zapis člena, ki govori o sestavi Parlamenta, in sicer 
so "predstavnike narodov držav, združenih v Skupnosti"2 zamenjali "predstavniki 
državljanov Unije3,

Z. sklic konference je običajna metoda priprave medvladne konference in najboljši način, da 
Evropski svet, Komisija in nacionalni parlamenti s Parlamentom sodelujejo v razpravi o 
vprašanjih, ki neposredno zadevajo demokratično legitimnost Unije,

1. se odloči, da bo reformiral svoj volilni postopek in s tem povečal priljubljenost 
Parlamenta v Uniji, zmanjšal razlike med volilnimi postopki držav in povečal odgovornost 
Parlamenta do državljanov, ki jih predstavlja;

2. v skladu s tem predlaga, da se volilni postopek Parlamenta spremeni do volitev leta 2014 
in da reforma vključuje naslednje:

(a) v vseh državah z več kot 20 milijoni prebivalcev se uvedejo območne volilne enote;

(b) volilni postopki v vseh državah omogočajo, da volivec voli bodisi za strankarsko 
listo ali za posameznega kandidata ("preferenčno glasovanje po sistemu polodprte 
liste");

(c) pred vsakimi volitvami se izvede prerazporeditev sedežev, če to objektivno 
upravičujejo številke, ki jih je potrdil Eurostat; prerazporeditev se razglasi najmanj 
dvanajst mesecev pred koncem mandata;

(d) dodatnih 25 poslancev je izvoljenih v skupni volilni enoti, ki bo zajemala vse 
ozemlje Evropske unije; nadnacionalne liste bodo sestavljali kandidati iz najmanj 
tretjine držav in bodo uravnotežene po spolu; poleg glasu za nacionalno ali 
regionalno listo bo vsak volivec lahko oddal dodaten glas za vseevropsko listo: 
glasovanje za volilno enoto EU bo potekalo po preferenčnem glasovanju po sistemu 
polodprte liste (glasovi gredo bodisi strankarski listi ali posameznim kandidatom na 
listi); sedeži se bodo dodeljevali po metodi Sainte-Laguë4;

(e) kandidati lahko na istih volitvah kandidirajo tako v vseevropski kot v nacionalnih in 
regionalnih volilnih enotah; kandidati, ki uradno prebivajo v več kot eni državi, in 
kandidati z dvojnim državljanstvom, ki so vpisani v ustreznih volilnih imenikih, 
imajo pravico na istih volitvah kandidirati na več kot eni nacionalni ali regionalni 
listi;

(f) na ravni EU se ustanovi volilni organ za urejanje poteka volitev in preverjanje 
volilnih izidov po vseevropski listi; organ sestavljajo po en predstavnik Parlamenta, 

                                               
1 Člen 10(4) PEU.
2 Člen 189 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
3 Člen 14(2) PEU.
4 Pri metodi Sainte-Laguë, ki so jo uporabili na evropskih volitvah leta 2009 v Nemčiji, Latviji in na Švedskem, 
se uporabljajo delitelji 1, 3, 5, 7 itd. Metoda omogoči nekoliko bolj proporcionalen rezultat kot metoda D'Hondt.



PR\812767SL.doc 7/26 PE440.210v01-00

SL

Komisije in posameznih držav;

(g) glasovanje se omeji na soboto in nedeljo;

(h) čas volitev se prestavi z junija na maj;

(i) minimalna starost, ki daje pravico do glasovanja na evropskih parlamentarnih 
volitvah, je 16 let; minimalna starost, ki omogoča kandidiranje, je 18 let;

3. sprejema to, da se na volitvah leta 2014 uporabi elektronsko glasovanje, pod pogojem, da 
je e–glasovanje s tehničnega in pravnega vidika zajamčeno zanesljivo;

4. poziva države in politične stranke, naj med kandidati na ravni EU in na nacionalni ravni 
spodbujajo boljše zastopstvo žensk in narodnostnih manjšin;

5. poziva Svet, Komisijo in države, naj si še bolj prizadevajo pomagati državljanom EU, ki 
prebivajo v državi, ki ni njihova matična država, da se udeležijo evropskih volitev v 
državi, kjer imajo stalno prebivališče;

6. vabi države, da pri volitvah v nacionalne parlamente uskladijo predpise o odvzemu volilne 
pravice državljanom, ki prebivajo v drugih državah; spodbuja države, ki podobno 
razmišljajo, naj okrepijo medsebojno sodelovanje na dvostranski ravni in sprejmejo 
vzajemne pravice do glasovanja na nacionalnih volitvah;

7. ponavlja že dolgo izraženo prošnjo po tem, naj se spremeni Protokol o privilegijih in 
imunitetah iz leta 1965 in se za poslance Evropskega parlamenta vzpostavi enotna in 
nadnacionalna ureditev1;

8. predloži Svetu te predloge za spremembo Pogodb in Akta;

9. predlaga, naj medvladno konferenco pripravi konvencija, ki bo imela nalogo, da pretehta 
vse možnosti za večjo legitimnost in učinkovitost Evropskega parlamenta;

10. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter parlamentom 
in vladam držav članic.

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2006 o spremembah Protokola o privilegijih in imunitetah 
(UL C 303 E, 13.12.2006, str. 830), v kateri je Parlament potrdil svojo namero, da uporabi statut poslancev kot 
delno podlago za predvideni pregled (Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. junija 2003 o sprejetju statuta 
poslancev Evropskega parlamenta, UL C 68 E, 18.3.2004, str. 115).
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PRILOGA I – Osnutek predloga sklepa Sveta o sprejetju določb, ki spreminjajo 
Akt o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi 

volitvami z dne 20. septembra 1976

SVET,

ob upoštevanju člena 223 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju predloga Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju odobritve Parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) treba je izvajati določbe Pogodbe v zvezi z volilnim postopkom,

JE SPREJEL določbe, priložene k temu sklepu, in priporoča, da jih države članice sprejmejo v 
skladu s svojimi ustavnimi pravili.

Sklep in priložene določbe se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Države članice generalnega sekretarja Sveta nemudoma obvestijo o izvedbi postopkov, ki so v 
skladu z njihovimi ustavnimi pravili potrebni za sprejetje določb, ki so priložene temu sklepu.

Spremembe začnejo veljati prvi dan meseca, ki sledi sprejetju določb tega sklepa s strani 
držav članic v skladu z njihovimi ustavnimi pravili. 
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Priloga k osnutku predloga sklepa Sveta – Osnutek akta, ki spreminja Akt o 
volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami 

z dne 20. septembra 1976 (Akt o volitvah iz leta 1976)1

Predlog spremembe 1

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 1 – odstavek 1

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

1. V vsaki državi članici so člani Evropskega 
parlamenta izvoljeni na podlagi 
proporcionalne zastopanosti, pri čemer se 
uporabi sistem list ali en prenosljivi glas.

1. Člani Evropskega parlamenta so 
izvoljeni kot predstavniki državljanov 
Unije na podlagi proporcionalne 
zastopanosti, pri čemer se uporabi sistem 
list ali en prenosljivi glas.

Or. en

Predlog spremembe 2

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 1 – odstavek 2

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

2. Države članice lahko dovolijo glasovanje 
na podlagi sistema preferenčnih list v skladu 
s postopkom, ki ga sprejmejo.

2. Sprejeti sistem list je polodprt, pri 
čemer imajo volivci možnost izbire med 
kandidati na preferenčni listi.

Or. en

                                               
1 Predlogi sprememb v tem dokumentu temeljijo na prečiščenem besedilu, ki ga je sestavila pravna služba 
Evropskega parlamenta na podlagi Akta o volitvah poslancev Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami 
(UL L 278, 8.10.1976, str. 5), kakor je bil spremenjen s sklepom 93/81/Euratom, ESPJ, EGS o spremembi Akta 
o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in priložen sklepu Sveta 
76/787/ESPJ, EGS, Euratom z 20. septembra 1976 (UL L 33, 9.2.1993, str. 15) in sklepu Sveta 2002/772/ES, 
Euratom s 25. junija 2002 in 23. septembra 2002 (UL L 283, 21.10.2002, str. 1). Prečiščeno besedilo se razlikuje 
od prečiščenega besedila Urada za publikacije Evropske unije (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002 na dva
načina: vsebuje alinejo pri členu 6(1) "– člana Odbora regij" zaradi člena 5 Amsterdamske pogodbe (UL C 340, 
10.11.1997) in je preštevilčeno v skladu s členom 2(1) sklepa Sveta 2002/772/ES, Euratom.
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Predlog spremembe 3

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 2

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Vsaka država članica lahko v skladu s 
svojimi posebnimi nacionalnimi razmerami 
oblikuje volilne enote za volitve v Evropski 
parlament ali na drugačen način razdeli 
svoje volilno območje, ne da bi pri tem 
vplivala na proporcionalno naravo 
volilnega sistema.

1. Vsaka država članica lahko na 
ozemeljski podlagi oblikuje volilne enote 
za volitve v Evropski parlament. 

2. Države z najmanj dvajset milijoni 
prebivalcev svoje volilno območje 
razdelijo na več regionalnih volilnih 
enot.
3. Ustanovitev volilnih enot ne sme 
vplivati na splošno proporcionalno 
naravo volilnega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 4

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 2 a (novo)
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Or. en

Predlog spremembe 5

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 2 b (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 2b
1. Ne glede na člena 2 in 2a se oblikuje 
dodatna volilna enota za vse ozemlje 
Unije.
2. Število poslancev, izvoljenih po 

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 2a
1. Skupno število poslancev, izvoljenih v 
skladu z določbo člena 2, je 751. 
Zastopstvo je sorazmerno padajoče z 
najmanj šestimi poslanci na državo. 
Nobena država nima več kot 
šestindevetdeset sedežev.
2. Za razdelitev sedežev med državami 
članicami po načelu padajoče 
sorazmernosti se mora razmerje med 
prebivalstvom in številom sedežev vsake 
države članice prilagoditi dejanskemu 
številu njenih prebivalcev tako, da vsak 
poslanec države članice z večjim številom 
prebivalstva predstavlja več državljanov 
kot poslanec države z manj prebivalci in 
obratno, nobena država članica z manj 
prebivalci pa nima več sedežev kot država 
z več prebivalci.
3. Razdelitev sedežev med države članice 
se pregleda v vsakem zakonodajnem 
obdobju Parlamenta. Svet na predlog 
Komisije in po odobritvi Parlamenta 
sprejme sklep o novi sestavi Parlamenta. 
Sklep se sprejme najmanj dvanajst 
mesecev pred koncem mandata.
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določilih tega člena, je petindvajset.
3. Ustanovi se volilni organ, ki bo vodil in 
preverjal volilni postopek v volilni enoti 
Evropske unije. Organ sestavljajo po en 
predstavnik Evropskega parlamenta, 
Komisije in vsake države članice.
4. Vseevropske liste, ki jih predložijo 
evropske politične stranke, so primerne le:
(a) če jih sestavljajo kandidati, ki 
prebivajo v najmanj tretjini držav in 
(b) če so uravnotežene po spolu.
5. Vsak volivec ima dodaten glas, ki ga 
lahko uporabi za glasovanje za svojega 
preferenčnega kandidata na vseevropski 
listi. Sedeži se dodeljujejo po metodi 
Sainte-Laguë.
6. Podrobna ureditev volitev za volilno 
enoto Evropske unije, vključno z 
dodelitvijo pristojnosti volilnemu organu, 
bo določena v izvedbenih ukrepih, ki bodo 
sprejeti v skladu s členom 14.

Or. en

Predlog spremembe 6

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 3

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Države članice lahko določijo najnižji prag 
za dodelitev poslanskih mest. Na ravni 
države ta prag ne sme presegati 5 
odstotkov oddanih glasov.

1. Države članice lahko določijo najnižji 
prag za dodelitev poslanskih mest, 
razdeljenih po nacionalnih in 
regionalnih volilnih enotah. Na ravni 
države ta prag ne sme presegati 5 
odstotkov oddanih glasov.

2. Za dodelitev sedežev iz volilne enote 
Evropske unije ni minimalnega praga.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 4

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Vsaka država članica lahko določi zgornjo 
mejo stroškov za volilno kampanjo 
kandidatov.

Države članice in volilni organ določijo 
zgornjo mejo stroškov za volilno 
kampanjo kandidatov in strank.

Or. en

Predlog spremembe 8

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 5 – odstavek 1– pododstavek 2

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Podaljša ali skrajša se ga lahko na podlagi 
drugega pododstavka člena 10(2).

Podaljša ali skrajša se ga lahko na podlagi 
drugega pododstavka člena 11(2).

Or. en

Predlog spremembe 9

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 6

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

1. Člani Evropskega parlamenta glasujejo 
posamično in osebno. Pri tem niso vezani 
na pooblastila ali navodila.

Člani Evropskega parlamenta imajo 
pravice in obveznosti, ki so določene v 
Statutu poslancev in Protokolu o 
privilegijih in imunitetah Evropskih 
skupnosti.

2. Člani Evropskega parlamenta uživajo 
privilegije in imunitete, ki veljajo zanje na 
podlagi Protokola o privilegijih in 
imunitetah Evropskih skupnosti z 8. aprila 
1965.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 7 – odstavek 1 – alinea 1 a (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

– poslanca nacionalnega ali regionalnega 
parlamenta,

Or. en

Predlog spremembe 11

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 7 – odstavek 2

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

2. Od volitev v Evropski parlament leta 
2004 je funkcija člana Evropskega 
parlamenta nezdružljiva s funkcijo člana 
nacionalnega parlamenta.

črtano

Z odstopanjem od tega pravila in ne da bi 
to posegalo v odstavek 3:
– člani irskega državnega parlamenta, ki 
so izvoljeni v Evropski parlament na 
poznejših volitvah, imajo lahko dvojni 
mandat do naslednjih volitev v irski 
državni parlament, takrat pa se uporabi 
prvi pododstavek tega odstavka;
– člani parlamenta Združenega kraljestva, 
ki so hkrati tudi člani Evropskega 
parlamenta v petletnem mandatu pred 
volitvami v Evropski parlament leta 2004, 
imajo lahko dvojni mandat do volitev v 
Evropski parlament leta 2009, ko se 
uporabi prvi pododstavek tega odstavka.

Or. en
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Predlog spremembe 12

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 7 – odstavek 4

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

4. Člani Evropskega parlamenta, za katere 
se med petletno dobo iz člena 5 uporabljajo 
odstavki 1, 2 in 3, se zamenjajo v skladu s 
členom 13.

4. Člani Evropskega parlamenta, za katere 
se med petletno dobo iz člena 5 uporabljata 
odstavka 1 ali 3, se zamenjajo v skladu s 
členom 13.

Or. en

Predlog spremembe 13

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 9 a (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 9a
Volivci imajo pravico glasovati na 
volitvah za Evropski parlament pri starosti 
16 let.
Kandidati lahko kandidirajo na volitvah 
za Evropski parlament pri starosti 18 let.

Or. en

Predlog spremembe 14

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 9 b (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 9b
Kandidati lahko na istih volitvah 
kandidirajo na vseevropski listi in na listi 
v eni ali več državah članicah.

Or. en
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Predlog spremembe 15

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 10 – odstavek 1

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

1. Volitve v Evropski parlament potekajo 
na dan in ob času, ki ga določi vsaka 
država članica; za vse države članice pa je 
ta dan v istem obdobju, ki se začne v 
četrtek zjutraj in konča prvo naslednjo 
nedeljo.

1. Glasovanje za volitve v Evropski 
parlament poteka eno soboto in eno 
nedeljo v maju. 

Or. en

Predlog spremembe 16

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 11 – odstavek 2– pododstavek 2

Or. en

                                               
1 V različicah sklepa 2002/772/ES, Euratom, ki so bile objavljene v Uradnem listu, je navedeno, da gre za 
obdobje enega leta (razen v angleški in španski različici).

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Kadar v Skupnosti ni mogoče izvesti 
volitev v tem obdobju, Svet po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom 
soglasno sprejme sklep, s katerim najmanj 
en mesec1 pred koncem petletne dobe iz 
člena 5 določi drugo volilno obdobje, ki je 
lahko največ dva meseca pred obdobjem, 
določenim v skladu s prvim podstavkom, 
ali največ mesec dni po njem.

Kadar v Uniji ni mogoče izvesti volitev v 
tem obdobju, Svet po odobritvi Parlamenta 
soglasno sprejme sklep, s katerim najmanj 
eno leto pred koncem petletne dobe iz 
člena 5 določi drugo volilno obdobje, ki je 
lahko največ dva meseca pred obdobjem, 
določenim v skladu s prvim podstavkom, 
ali največ mesec dni po njem.
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Predlog spremembe 17

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 12

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Evropski parlament potrdi mandate članov 
Evropskega parlamenta. V ta namen se 
seznani z uradno razglašenimi izidi v 
državah članicah, in odloča v sporih, ki 
lahko izhajajo iz določb tega akta, razen v 
tistih, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov, 
na katere se akt sklicuje.

Evropski parlament potrdi mandate 
poslancev Parlamenta na podlagi izidov, 
ki jih uradno razglasijo volilni organ iz 
člena 2b(3) in države članice.

Or. en

Predlog spremembe 18

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 13

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

1. Sedež se sprosti, kadar mandat člana 
Evropskega parlamenta preneha zaradi 
odstopa, smrti ali razrešitve.

Sedež se sprosti, kadar mandat člana 
Evropskega parlamenta preneha zaradi 
odstopa, smrti ali razrešitve.

2. Vsaka država članica ob upoštevanju 
drugih določb tega akta določi ustrezne 
postopke za zapolnjevanje sedežev, ki so se 
sprostili med petletnim mandatom iz člena 
5, za preostanek te dobe.
3. 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.
4. Kadar se sedež sprosti zaradi odstopa 
ali smrti, predsednik Evropskega 
parlamenta o tem takoj obvesti pristojne 
organe zadevne države članice.
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Predlog spremembe 19

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 13 a (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 13a
1. V primeru poslancev, izvoljenih v 
državah članicah, vsaka država članica ob 
upoštevanju drugih določb tega akta 
določi ustrezne postopke za zapolnitev 
sedežev, ki so se sprostili med petletnim 
mandatom iz člena 5, za preostanek te 
dobe.
2. Če predpisi države članice izrecno 
urejajo razrešitev poslanca Evropskega 
parlamenta, izvoljenega v tej državi 
članici, ta mandat preneha v skladu s 
pravnimi določbami te države članice. 
Pristojni nacionalni organi o tem 
obvestijo Evropski parlament.
3. Če se sedež poslanca, izvoljenega v 
državi članici, sprosti zaradi odstopa ali 
smrti, predsednik Evropskega parlamenta 
o tem takoj obvesti pristojne organe te 
države članice.

Or. en

(Ta predlog spremembe delno ponavlja besedilo odstavkov 2, 3 in 4 člena 13 Akta o volitvah 
iz leta 1976. Glej predlog spremembe k členu 13.)

Predlog spremembe 20

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 13 b (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 13 b
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1. V primeru poslancev, izvoljenih v 
volilni enoti Evropske unije, volilni 
organ iz člena 2b(3) ob upoštevanju 
drugih določb tega akta sprejme 
ustrezne ukrepe za zapolnitev sedežev, 
ki so se sprostili med petletnim 
mandatom iz člena 5, za preostanek te 
dobe.
2. Če pravo Unije izrecno ureja 
razrešitev poslanca Evropskega 
parlamenta, izvoljenega na vseevropski 
listi, ta mandat preneha v skladu s temi 
pravnimi določbami. Volilni organ o 
tem obvesti Evropski parlament.
3. Če se sedež na vseevropski listi 
sprosti zaradi odstopa ali smrti, 
predsednik Evropskega parlamenta o 
tem takoj obvesti volilni organ.

Or. en

Predlog spremembe 21

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 13 c (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 13c
Evropski parlament odloča o vseh sporih, 
ki nastanejo glede določb tega akta in ki 
vključujejo pravo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 22

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 14

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe
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Če se izkaže, da je za izvedbo tega akta treba 
sprejeti ukrepe, Svet na predlog Evropskega 
parlamenta in po posvetovanju s Komisijo 
soglasno sprejme potrebne ukrepe, potem ko 
si je prizadeval, da bi v okviru Spravnega 
odbora, ki ga sestavljajo Svet in predstavniki 
Evropskega parlamenta, dosegel sporazum z 
Evropskim parlamentom.

Ukrepe, ki so potrebni za izvedbo tega 
akta, sprejme Svet s kvalificirano večino
na predlog Evropskega parlamenta in po 
posvetovanju s Komisijo ter odobritvi 
Evropskega parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 23

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 15 – odstavek 2

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Prilogi I in II sta sestavni del tega akta. črtano

Or. en

Predlog spremembe 24

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 15 – odstavek 2a (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

V skladu s pristopnimi pogodbami so 
verodostojne tudi različice te pogodbe v 
bolgarskem, češkem, estonskem, 
latvijskem, litovskem, madžarskem, 
malteškem, poljskem, romunskem, 
slovaškem in slovenskem jeziku.

Or. en

Predlog spremembe 25

Akt o volitvah iz leta 1976
PRILOGA I
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Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

PRILOGA I črtano
Združeno kraljestvo bo uveljavljalo določbe 
tega akta samo v okviru Združenega 
kraljestva.

Or. en

Predlog spremembe 26

Akt o volitvah iz leta 1976
Priloga II

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

PRILOGA II črtano
Izjava o členu 14

Kar zadeva postopek v Spravnem odboru, 
je dogovorjeno, da se uporabljajo določbe 
iz odstavkov 5, 6 in 7 postopka, 
določenega v skupni izjavi Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije z dne 4. 
marca 19751.
_____________________________
1 UL C 89, 22.4.1975, str. 1.

Or. en
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PRILOGA II – Prečiščena različica Akta o volitvah predstavnikov Skupščine s 
splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in sprememb tega 

akta

AKT1

o volitvah poslancev Evropskega parlamenta
s splošnimi neposrednimi volitvami

Člen 1

1. V vsaki državi članici so člani Evropskega parlamenta izvoljeni na podlagi 
proporcionalne zastopanosti, pri čemer se uporabi sistem list ali en prenosljivi glas.

2. Države članice lahko dovolijo glasovanje na podlagi sistema preferenčnih list v skladu s 
postopkom, ki ga sprejmejo.

3. Voli se na splošnih neposrednih volitvah, ki so svobodne in tajne.

Člen 2

Vsaka država članica lahko v skladu s svojimi posebnimi nacionalnimi razmerami oblikuje 
volilne enote za volitve v Evropski parlament ali na drugačen način razdeli svoje volilno 
območje, ne da bi pri tem vplivala na proporcionalno naravo volilnega sistema.

Člen 3

Države članice lahko določijo najnižji prag za dodelitev poslanskih mest. Na ravni države ta 
prag ne sme presegati 5 odstotkov oddanih glasov.

Člen 4

Vsaka država članica lahko določi zgornjo mejo stroškov za volilno kampanjo kandidatov.

Člen 5

1. Mandat petih let, za katerega so izvoljeni člani Evropskega parlamenta, se prične z 
začetkom prve seje po vsakih volitvah.

Podaljša ali skrajša se ga lahko na podlagi drugega pododstavka člena 10(2).

                                               
1 Opomba: Ta dokument je prečiščeno besedilo, ki ga je sestavila pravna služba Evropskega parlamenta na 
podlagi Akta o volitvah poslancev Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami (UL L 278, 8.10.1976, str. 5), 
kakor je bil spremenjen s sklepom 93/81/Euratom, ESPJ, EGS o spremembi Akta o volitvah poslancev 
Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in priložen sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, 
Euratom z 20. septembra 1976 (UL L 33, 9.2.1993, str. 15) in sklepu Sveta 2002/772/ES, Euratom s 25. junija 
2002 in 23. septembra 2002 (UL L 283, 21.10.2002, str. 1). Od prečiščenega besedila Urada za publikacije 
Evropske unije (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) se razlikuje v dveh točkah: vsebuje alinejo pri členu 6(1) 
"– člana Odbora regij" zaradi člena 5 Amsterdamske pogodbe (UL C 340, 10.11.1997) in je preštevilčeno v 
skladu s členom 2(1) sklepa Sveta 2002/772/ES, Euratom.
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2. Mandat posameznega člana se začne in konča hkrati z dobo iz odstavka 1.

Člen 6

1. Člani Evropskega parlamenta glasujejo posamično in osebno.  Pri tem niso vezani na 
pooblastila ali navodila.

2. Člani Evropskega parlamenta uživajo privilegije in imunitete, ki veljajo zanje na 
podlagi Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z 8. aprila 1965.

Člen 7

1. Funkcija člana Evropskega parlamenta je nezdružljiva s funkcijo:

 člana vlade države članice,

 član Komisije Evropskih skupnosti,

 sodnika, javnega pravobranilca ali sodnega tajnika na Sodišču Evropskih skupnosti ali
Sodišču prve stopnje,

 člana sveta direktorjev Evropske centralne banke,

 člana Računskega sodišča Evropskih skupnosti,

 Varuha človekovih pravic Evropskih skupnosti,

 člana Ekonomsko–socialnega odbora Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za 
atomsko energijo,

 člana Odbora regij,

 člana odborov in drugih teles, ki so na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
in Evropske skupnosti za atomsko energijo ustanovljeni za upravljanje sredstev Skupnosti ali 
za opravljanje stalne in neposredne upravne naloge,

 člana sveta direktorjev ali upravnega odbora ali zaposlenega Evropske investicijske banke,

 aktivnega uradnika ali uslužbenca institucij Evropskih skupnosti ali specializiranih teles, 
ki so nanje vezana, ali Evropske centralne banke.

2. Od volitev v Evropski parlament leta 2004 je funkcija člana Evropskega parlamenta 
nezdružljiva s funkcijo člana nacionalnega parlamenta.

Z odstopanjem od tega pravila in ne da bi to posegalo v odstavek 3:
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 člani irskega državnega parlamenta, ki so izvoljeni v Evropski parlament na poznejših 
volitvah, imajo lahko dvojni mandat do naslednjih volitev v irski državni parlament, takrat pa 
se uporabi prvi pododstavek tega odstavka;

 člani parlamenta Združenega kraljestva, ki so hkrati tudi člani Evropskega parlamenta v 
petletnem mandatu pred volitvami v Evropski parlament leta 2004, imajo lahko dvojni mandat 
do volitev v Evropski parlament leta 2009, ko se uporabi prvi pododstavek tega odstavka.

3. Poleg tega lahko vsaka država članica pod pogoji iz člena 8 razširi pravila glede 
nezdružljivosti na nacionalni ravni.

4. Člani Evropskega parlamenta, za katere se med petletno dobo iz člena 5 uporabljajo 
odstavki 1, 2 in 3, se zamenjajo v skladu s členom 13.

Člen 8

Ob upoštevanju določb tega akta urejajo volilni postopek v vsaki državi članici nacionalni 
predpisi.

Ti nacionalni predpisi, v katerih se po potrebi lahko upoštevajo posebne razmere v državah 
članicah, ne vplivajo na proporcionalno naravo volilnega sistema.

Člen 9

Na volitvah članov Evropskega parlamenta sme vsak volivec glasovati samo enkrat.

Člen 10

1. Volitve v Evropski parlament potekajo na dan in ob času, ki ga določi vsaka država 
članica; za vse države članice pa je ta dan v istem obdobju, ki se začne v četrtek zjutraj in 
konča prvo naslednjo nedeljo.

2. Država članica sme uradno objaviti rezultate svojega preštevanja šele po zaprtju volišč v 
državi članici, v kateri so volivci v obdobju iz odstavka 1 glasovali zadnji.

Člen 11

1. Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno določi obdobje za prve 
volitve.

2. Naslednje volitve potekajo v ustreznem obdobju zadnjega leta petletne dobe iz člena 5.

Kadar v Skupnosti ni mogoče izvesti volitev v tem obdobju, Svet po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom soglasno sprejme sklep, s katerim najmanj en mesec1 pred koncem 
petletne dobe iz člena 5 določi drugo volilno obdobje, ki je lahko največ dva meseca pred 

                                               
1 V različicah sklepa 2002/772/ES, Euratom, ki so bile objavljene v Uradnem listu, je navedeno, da gre za 
obdobje enega leta (razen v angleški in španski različici).
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obdobjem, določenim v skladu s prvim podstavkom, ali največ mesec dni po njem.

3. Brez poseganja v člen 196 Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in 
člen 109 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo se Evropski 
parlament brez predhodnega sklica sestane prvi torek po izteku enega meseca od konca 
volilnega obdobja.

4. Pristojnosti Evropskega parlamenta prenehajo z začetkom prve seje novega Evropskega 
parlamenta.

Člen 12

Evropski parlament potrdi mandate članov Evropskega parlamenta.  V ta namen se seznani z 
uradno razglašenimi izidi v državah članicah, in odloča v sporih, ki lahko izhajajo iz določb 
tega akta, razen v tistih, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov, na katere se akt sklicuje.

Člen 13

1. Sedež se sprosti, kadar mandat člana Evropskega parlamenta preneha zaradi odstopa, 
smrti ali razrešitve.

2. Vsaka država članica ob upoštevanju drugih določb tega akta določi ustrezne postopke 
za zapolnjevanje sedežev, ki so se sprostili med petletnim mandatom iz člena 5, za preostanek 
te dobe.

3. 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.

4. Kadar se sedež sprosti zaradi odstopa ali smrti, predsednik Evropskega parlamenta o 
tem takoj obvesti pristojne organe zadevne države članice.

Člen 14

Če se izkaže, da je za izvedbo tega akta treba sprejeti ukrepe, Svet na predlog Evropskega 
parlamenta in po posvetovanju s Komisijo soglasno sprejme potrebne ukrepe, potem ko si je 
prizadeval, da bi v okviru Spravnega odbora, ki ga sestavljajo Svet in predstavniki 
Evropskega parlamenta, dosegel sporazum z Evropskim parlamentom.

Člen 15

Ta akt je sestavljen v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, 
italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri 
čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Prilogi I in II sta sestavni del tega akta.

Člen 16
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Določbe tega akta začnejo veljati prvi dan meseca po mesecu prejema zadnjega uradnega 
obvestila iz sklepa.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

PRILOGA I

Združeno kraljestvo bo uveljavljalo določbe tega akta samo v okviru Združenega kraljestva.

PRILOGA II

Izjava o členu 14

Kar zadeva postopek v Spravnem odboru, je dogovorjeno, da se uporabljajo določbe iz 
odstavkov 5, 6 in 7 postopka, določenega v skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije z dne 4. marca 19751.

                                               
1 UL C 89, 22.4.1975, str. 1.


