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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
(2015/2035(INL))

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. novembra 2012 o volitvah v Evropski 
parlament leta 20142, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2013 o sestavi Evropskega parlamenta 
glede na volitve leta 20143,

– ob upoštevanju resolucije z dne 4. julija 2013 o izboljšavi praktičnih dogovorov za 
izvedbo evropskih volitev leta 20144,

– ob upoštevanju priporočila Komisije 2013/142/EU z dne 12. marca 2013 o krepitvi 
demokratične in učinkovite izvedbe volitev v Evropski parlament5,

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 8. maja 2015 z naslovom Poročilo o volitvah 
v Evropski parlament leta 20146,

– ob upoštevanju okvirnega sporazuma z dne 20. oktobra 2010 o odnosih med Evropskim 
parlamentom in Evropsko komisijo7,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 93/109/ES o aktivni in pasivni volilni pravici na 
volitvah v Parlament za državljane Unije, ki prebivajo v drugi državi članici8,

– ob upoštevanju Pogodb in zlasti členov 9, 10, 14(2) in 17(7) Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU) in členov 22, 223(1) in 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter 
člena 3 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, 

                                               
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 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0462.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0082.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0323.
5 UL L 79, 21.3.2013, str. 29.
6 COM(2015)0206,
7 UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
8 Direktiva Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 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), kakor je spremenjena z Direktivo Sveta 2013/1/EU z dne 20. 
decembra 2012 (UL L 26, 26.1.2013, str. 27).
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– ob upoštevanju Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju členov 45 in 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenja Odbora za pravice žensk 
in enakost spolov (A8–0000/2015),

A. ker ima Parlament pravico, da začne reformo svojega volilnega postopka in da to 
odobri,

B. ker naj bi se z reformo volilnega postopka za Parlament povečala demokratična 
razsežnost evropskih volitev, okrepil koncept državljanstva Unije, izboljšalo delovanje 
Evropskega parlamenta in vodenje Unije, okrepili legitimnost in učinkovitost dela 
Evropskega parlamenta, izboljšala uspešnost sistema za izvedbo evropskih volitev in 
zagotovila enaka volilna pravica za državljane Unije;

C. ker je treba pri reformi volilnega postopka upoštevati načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti ter se ne bi smelo vsiljevati poenotenja, ki bi bilo samo sebi namen;

D. ker je možnost o oblikovanju enotnega volilnega postopka na podlagi neposrednih 
splošnih volitev že od leta 1957 zapisana v Pogodbah;

E. ker Parlament že od prvih neposrednih volitev leta 1979 postopoma pridobiva vse več 
pristojnosti, tako da ima sedaj kot sozakonodajalec enak položaj kot Svet na večini 
področij politike Unije, kar je zlasti posledica začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe;

F. ker se je z Lizbonsko pogodbo spremenil mandat poslancev Evropskega parlamenta, ki 
so po novem neposredni predstavniki državljanov Unije1, ne pa več predstavniki 
narodov držav, združenih v Skupnosti2,

G. ker je bila edina reforma akta o volitvah sprejeta leta 2002 s Sklepom Sveta 
2002/772/ES, Euratom3, v skladu s katerim morajo države članice volitve izvesti na 
podlagi proporcionalne zastopanosti ob uporabi sistema list ali sistema enega 
prenosljivega glasu in s katerim se je odpravil dvojni mandat poslancev Evropskega 
parlamenta; poleg tega so države članice dobile izrecno pravico, da oblikujejo volilne 
enote na nacionalni ravni in uvedejo nacionalni prag, ki ne sme presegati 5 % oddanih 
glasov;

H. ker celovit dogovor o resnično enotnem volilnem postopku še ni bil dosežen, čeprav so 
se volilni sistemi postopoma nekoliko približevali, med drugim prek sekundarne 
zakonodaje, kot je Direktiva Sveta 93/109/ES o aktivni in pasivni volilni pravici na 
volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v drugi državi članici;

I. ker koncept državljanstva Unije, ki je bilo leta 1993 z Maastrichtsko pogodbo formalno 
uvedeno v ustavni red, vključuje pravico državljanov Unije do udeležbe na evropskih in 

                                               
1 Člena 10(2) in 14(2) PEU.
2 Člen 189(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
3 UL L 283, 21.10.2002, str. 1.
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občinskih volitvah v svoji državi članici in v državi članici, kjer prebivajo, pod enakimi 
pogoji kot državljani te države1; ker se je ta pravica z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah, ki je v skladu z Lizbonsko pogodbo pravno zavezujoča, še okrepila;

J. ker kljub tem reformam evropske volitve še vedno večinoma urejajo nacionalni zakoni, 
volilne kampanje še vedno potekajo na nacionalni ravni, evropske politične stranke pa 
ne morejo uspešno izpolnjevati svojega ustavnega mandata in na evropski ravni 
prispevati k oblikovanju evropske politične zavesti in izražanju volje državljanov unije 
v skladu s členom 10(4) PEU;

K. ker lahko prav evropske politične stranke najbolje prispevajo k oblikovanju evropske 
politične zavesti2 in bi zato morale prevzeti pomembnejšo vlogo v kampanjah za 
parlamentarne volitve, saj bi se tako povečala njihova prepoznavnost in bi se pokazalo, 
kako glasovanje za določeno nacionalno stranko vpliva na velikost evropske politične 
skupine v Evropskem parlamentu;

L. ker se roki za dokončno oblikovanje volilnih list pred evropskimi volitvami zelo 
razlikujejo med državami članicami, in sicer od 17 do 83 dni, zaradi česar so kandidati 
in volivci v Uniji v neenakem položaju, kar zadeva čas za kampanjo ali za razmislek o 
tem, komu oddati svoj glas;

M. ker veljavna evropska volilna pravila dovoljujejo neobvezen prag do 5 % oddanih 
glasov za evropske volitve in ker je 15 držav članic to možnost uporabilo in uvedlo prag 
od 3 % do 5 %; ker ta prag v manjših državah članicah in tistih, ki so svoje volilno 
območje razdelile na volilne enote, dejansko presega 3 %, čeprav ni zakonsko določenih 
pragov;

N. ker so bili v preteklosti rezultati volitev predčasno objavljeni, čeprav je to na podlagi 
člena 10(2) izrecno prepovedano; ker bi s harmonizacijo časa za zaprtje volišč v vseh 
državah članicah močno prispevali k poenotenju evropskih volitev in zmanjšali 
možnost, da bi nekatere države članice z objavo rezultatov pred zaprtjem volišč v 
drugih državah članicah vplivale na končni izid volitev;

O. ker je bil z Lizbonsko pogodbo uveden nov ustavni red, v katerem ima Evropski 
parlament pravico, da izvoli predsednika Evropske komisije3, ne pa da za to poda zgolj 
soglasje; ker so volitve 2014 ustvarile pomemben precedens v zvezi s tem; ker bi moral 
biti postopek imenovanja in izbire glavnih kandidatov za te položaje prav tako sestavni 
del volilnih kampanj; ker bi bilo treba v aktu o volitvah kodificirati rok, do katerega 
morajo evropske politične stranke imenovati kandidate;

P. ker nekatere države članice svojim državljanom ne omogočajo, da glasujejo iz tujine, in 
ker se v tistih državah, ki to omogočajo, okoliščine, ko te pravice ni mogoče 
uveljavljati, zelo razlikujejo; ker bi z zagotavljanjem pravice do udeležbe na volitvah za 
vse državljane Unije pripomogli k enaki volilni pravici;

Q. ker je v 28 državah članicah zaradi različne ustavne in volilne tradicije določena 

                                               
1 Člen 20(2) PDEU.
2 Člen 10(4) PEU.
3 Člen 17(7) PEU.
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različna najnižja starost, pri kateri lahko oseba kandidira na volitvah, in sicer od 18 let 
do 25 let, najnižja starostna meja, pri kateri ima oseba volilno pravico, pa je od 16 do 18 
let; ker bi bilo zelo zaželeno, da bi se starostna meja za pridobitev volilne pravice in 
najnižja starost, pri kateri je mogoče kandidirati na volitvah, harmonizirali in bi se vsem 
državljanom Unije zagotovila resnično enaka volilna pravica, s čimer bi preprečili 
diskriminacijo na najpomembnejšem področju državljanstva: na področju pravice do 
udeležbe v demokratičnem procesu;

R. ker bi lahko glasovanje po pošti ter elektronsko in spletno glasovanje omogočilo 
učinkovitejšo izvedbo evropskih volitev, volitve pa bi lahko bile zaradi teh oblik 
glasovanja za volivce privlačnejše, seveda pod pogojem, da bi zagotovili čim višje 
standarde varstva podatkov; 

S. ker se lahko člani izvršnih organov v večini držav članic potegujejo za izvolitev v 
parlament, ne da bi morali za to prenehati opravljati svoje delo v instituciji;

T. ker bi bilo treba prve napovedi o volilnih rezultatih v vseh državah članicah razglasiti 
sočasno, in sicer zadnji dan volilnega obdobja ob 21.00 po srednjeevropskem času;

1. sklene, da bo pravočasno pred volitvami 2019 reformiral volilni postopek, da se bo 
povečala demokratična razsežnost evropskih volitev, okrepil koncept državljanstva 
Unije, izboljšalo delovanje Evropskega parlamenta in vodenje Unije, okrepili 
legitimnost in učinkovitost dela Evropskega parlamenta, izboljšala uspešnost sistema za 
izvedbo evropskih volitev in zagotovila enaka volilna pravica za državljane Unije;

2. predlaga, naj se poveča prepoznavnost evropskih političnih strank, tako da se na 
glasovnice dodajo njihova imena in logotipi, ter priporoča, naj se to vključi tudi na 
plakate in v drugo gradivo, ki se uporabi v kampanji za evropske volitve, saj bi ti ukrepi 
pripomogli k temu, da bi bile evropske volitve preglednejše in bi se izvedle bolj 
demokratično, ker bi državljani jasno videli, kako njihov glas vpliva na velikost 
evropske politične skupine v Evropskem parlamentu;

3. je odločen določiti enotni najkrajši rok dvanajstih tednov pred volitvami za pripravo list 
na nacionalni ravni, da se bo okrepila enaka volilna pravica, saj bodo imeli kandidati in 
volivci v Uniji na voljo enako dolgo obdobje za pripravo na volitve in za razmislek o 
glasovanju;

4. priporoča uvedbo obveznega praga od 3 do 5 % glasov za dodelitev poslanskih mest v 
državah članicah z eno volilno enoto in v volilnih enotah, kjer se uporablja sistem list in 
ki vsebujejo več kot 26 poslanskih mest; meni, da je ta ukrep pomemben, da se zagotovi 
delovanje Evropskega parlamenta, saj se bo preprečila nadaljnja fragmentacija;

5. predlaga, naj se volitve v vseh državah članicah zaključijo na volilno nedeljo ob 21.00 
po srednjeevropskem času, saj bo to zagotovilo pravilno uporabo člena 10(2) akta o 
volitvah in zmanjšalo možnost, da bi rezultati volitev iz nekaterih držav članic, ki se 
objavijo pred zaprtjem volišč v vseh državah članicah, vplivali na končni izid volitev;

6. je odločen določiti enotni rok dvanajst tednov pred volitvami, do katerega morajo 
evropske politične stranke imenovati glavne kandidate; meni, da je postopek 
imenovanja glavnih kandidatov pomemben vidik volilne kampanje, saj so rezultati 
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evropskih volitev posredno povezani z izbiro predsednika Komisije, kot je določeno v 
Lizbonski pogodbi;

7. predlaga, naj se državljanom Unije, ki prebivajo v tretji državi, prizna pravica do 
glasovanja na volitvah v Evropski parlament; meni, da bi tako navsezadnje vsi 
državljani Unije imeli enako pravico do glasovanja na evropskih volitvah pod enakimi 
pogoji, ne glede na njihovo prebivališče in državljanstvo;

8. priporoča državam članicam, naj v prihodnje preučijo, kako bi harmonizirali najnižjo 
starost volivcev, in sicer na 16 let, ter še utrdili enako volilno pravico za državljane 
Unije;

9. spodbuja države članice, naj z uporabo glasovanja po pošti ter elektronskega in 
spletnega glasovanja ljudem z zmanjšano mobilnostjo in tistim, ki živijo v tujini, 
poenostavijo glasovanje;

10. poziva udeležene institucije, naj pregledajo okvirni sporazum o odnosih med Evropskim 
parlamentom in Evropsko komisijo, da bi pravila za komisarje, ki se potegujejo za 
izvolitev v Evropski parlament, prilagodili, tako da institucionalna učinkovitost 
Komisije v času volitev ne bi bila ovirana, obenem pa bi preprečili neustrezno uporabo 
institucionalnih virov;

11. je odločen, da mora imeti Parlament pravico, da po posvetovanju s Svetom določi 
volilno obdobje za volitve v Evropski parlament;

12. spodbuja države članice, naj sprejmejo ukrepe za spodbujanje uravnotežene 
zastopanosti spolov v vseh vidikih evropskih volitev;

13. posreduje Svetu priložene predloge sprememb akta o volitvah poslancev Evropskega 
parlamenta z neposrednimi splošnimi volitvami;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu in 
Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.
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Osnutek predloga sklepa Sveta o sprejetju določb, ki spreminjajo Akt o volitvah 
poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami1

Predlog spremembe 1

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.

V volilnih enotah in državah članicah z 
eno samo volilno enoto, v katerih se 
uporablja sistem list in imajo več kot 26 
poslanskih mest, države članice določijo 
prag za dodelitev poslanskih mest, ki v tej 
volilni enoti ali državi članici z eno samo 
volilno enoto ne sme biti nižji od 3 % ali 
višji od 5 % oddanih glasov.

Or. en

Obrazložitev

Vse države članice, ki imajo do 26 poslanskih mest, že imajo dejanski prag višji od 3 %. Od 
sedmih držav članic z več kot 26 poslanskimi mesti (Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, 
Italija, Poljska, Romunija in Španija) imajo bodisi vse, razen Španije in Nemčije, za evropske 
volitve zakonsko določen volilni prag med 3 in 5 % bodisi so svoje volilno območje razdelile 
na enote, v katerih ni več kot 26 poslanskih mest. Zato bi predlog spremembe preprečil 
dodatno fragmentacijo v Parlamentu in mu omogočil učinkovitejše delovanje, hkrati pa ne bi 
omejeval izvedbe demokratičnih volitev v manjših državah članicah ali državah članicah, ki 
so svoje ozemlje razdelile na manjše volilne enote.

Predlog spremembe 2

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 3 a (novo)

                                               
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). 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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Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 3 a

Vsaka država članica določi rok za 
pripravo volilnih seznamov na nacionalni 
ravni vsaj dvanajst tednov pred začetkom 
volitev v Evropski parlament v tej državi 
članici. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe omogoča vsem državljanom Unije enako obdobje za razmislek o njihovi 
volilni izbiri, kandidatom pa enako obdobje za pripravo kampanj.

Predlog spremembe 3

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 3 b (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 3 b

Na glasovnicah se navedejo podatki o 
povezavah med nacionalnimi in 
evropskimi političnimi strankami, če te 
povezave obstajajo. Države članice 
omogočajo in spodbujajo objavljanje 
takih informacij na gradivu za volilno 
kampanjo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujen za oblikovanje enotnega volilnega postopka v vseh državah 
članicah in državljanom Unije zagotavlja podatke o povezavi med nacionalnimi kandidati in 
političnimi skupinami na evropski ravni.

Predlog spremembe 4

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 3 c (novo)
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Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 3 c

Evropske politične stranke imenujejo 
kandidate za predsednika Komisije 
najmanj dvanajst tednov pred začetkom 
volilnega obdobja, kot je navedeno v členu 
10(1).

Or. en

Obrazložitev

Ker je z Lizbonsko pogodbo Parlament dobil pravico, da izvoli predsednika Komisije, bi 
morali imeti državljani Unije možnost, da svoje glasovanje povežejo s kandidatom svoje 
stranke za predsednika Komisije.

Predlog spremembe 5

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 4 a (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 4 a

Države članice lahko uvedejo elektronsko 
in spletno glasovanje na volitvah v 
Evropski parlament in v tem primeru 
sprejmejo ukrepe, ki zadostujejo za 
zagotavljanje tajnosti glasovanja in 
varstvo podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe bi omogočil elektronsko glasovanje na evropskih volitvah in državljanom 
Unije z omejeno mobilnostjo in tistim, ki živijo v tujini, olajšal glasovanje.

Predlog spremembe 6

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 4 b (novo)
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Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 4 b

Države članice lahko pri volitvah v 
Evropski parlament svojim državljanom 
omogočijo oddajo glasov po pošti. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe bi dovolil glasovanje po pošti in državljanom Unije omogočil še en način 
za oddajo glasu.

Predlog spremembe 7

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.

2. Funkcija člana Evropskega parlamenta
je nezdružljiva s funkcijo člana 
nacionalnega parlamenta.

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 8

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

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 9 a

Državljani Unije, ki prebivajo v tretji 
državi, imajo pravico, da glasujejo na 
volitvah v Evropski parlament. Države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe, da jim 
zagotovijo uveljavljane te pravice.

Or. en

Obrazložitev

Državljani Unije, ki bivajo zunaj Unije, bi morali imeti enako pravico do udeležbe na 
evropskih volitvah kot tisti, ki bivajo v Uniji.

Predlog spremembe 9

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 10 – odstavek 1

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

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.

Volitve v Evropski parlament potekajo na 
dan ali dneve in ob času, ki ga določi vsaka 
država članica; za vse države članice pa je 
ta dan oziroma so ti dnevi v istem obdobju, 
ki se začne v četrtek zjutraj in konča prvo 
naslednjo nedeljo. Volitve se v vseh 
državah članicah zaključijo ob 21.00 po 
srednjeevropskem času na to nedeljo.

Or. en

Obrazložitev

Ukrep bi preprečil uhajanje informacij o volilnih rezultatih v državah članicah, v katerih so 
evropske volitve prej, s tem pa bi bila odpravljena možnost vpliva na splošne končne rezultate 
volitev.
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Predlog spremembe 10

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 10 – odstavek 2

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

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.

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. Prve napovedi rezultatov se 
razglasijo hkrati v vseh državah članicah 
v nedeljo ob 21.00 uri po 
srednjeevropskem času, s čimer se 
zaključi volilno obdobje iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

S tem ukrepom bi ustvarili vseevropski trenutek.

Predlog spremembe 11

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

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 mesec 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, Evropski parlament po 
posvetovanju s Svetom najmanj dvanajst 
tednov pred koncem petletne dobe iz člena 
5 določi drugo volilno obdobje, ki je lahko 
največ dva meseca pred obdobjem, 
določenim v skladu s prvim
pododstavkom, ali največ mesec dni po 
njem.

Or. en

Obrazložitev

Parlament bi moral imeti pravico, da sam določi datume za svoje volilno obdobje.
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OBRAZLOŽITEV

Argumenti za reformo volilne zakonodaje

Čeprav je že v Rimski pogodbi iz leta 1957 predvidena možnost za sprejetje enotnega 
volilnega postopka na podlagi neposrednih splošnih volitev, pri volitvah v Evropski parlament 
še vedno zelo prevladujejo nacionalna volilna pravila. Politična razdelitev poslanskih mest v 
Parlamentu se ne določi z enimi evropskimi volitvami, temveč z 28 nacionalnimi volitvami za 
poslanska mesta, dodeljena posamezni državi. To je v ostrem nasprotju z naravo Evropskega 
parlamenta, ki naj bi bil resnično evropski organ in enakovreden sozakonodajalec v 
institucionalni ureditvi Evropske unije. Politične skupine v Evropskem parlamentu kažejo pri 
glasovanju izjemno stopnjo skladnosti, primerljivo z glasovanjem v večini nacionalnih 
parlamentov. Popolnoma skladno s svojo vlogo iz evropskih pogodb poslanci Evropskega 
parlamenta ne delujejo kot predstavniki svojih držav članic, temveč kot „predstavniki 
državljanov Unije“1. 

Volivci pred evropskimi volitvami niso seznanjeni z različnimi političnimi vizijami in 
interesi, zastopanimi v Evropskem parlamentu. Volilne kampanje potekajo predvsem na 
nacionalnem političnem prizorišču, državljani Unije pa tako sploh niso seznanjeni s politiko, 
ki bi dejansko lahko bila rezultat njihovega glasovanja. Zato lahko štejemo za preboj, da so na 
evropskih volitvah leta 2014 evropske politične stranke imenovale glavne kandidate s za 
predsednika Komisije. Vendar kljub prizadevanjem večina državljanov Unije2 ni poznala 
glavnih kandidatov, številnim volivcem pa še vedno ni bilo jasno, kako so nacionalne stranke 
povezane z evropskimi političnimi skupinami. Volitve so glavni instrument demokratične 
udeležbe, vendar državljani Unije zaradi zastarelega sistema, ki ureja evropske volitve, ne 
morejo polno sodelovati v evropskih političnih razpravah.

Poleg potrebe, da se okrepi evropska razsežnost evropskih volitev, je sedanja stopnja 
raznolikosti nacionalnih volilnih pravil v nasprotju s pojmom državljanstva Evropske unije in 
načelom enakosti. Čeprav harmonizacija ni sama sebi namen, mora imeti državljan Unije 
možnost, da svojo glasovalno pravico uveljavlja pod primerljivimi pogoji ob upoštevanju 
demokratičnih načel, ne glede na nacionalno državljanstvo.

Da bi se premostila vrzel med evropskimi institucijami in volivci, ki ostajajo v nacionalnih 
zapredkih, ter da bi se vsi državljani Unije obravnavali enako, je Evropski parlament odločen, 

                                               
1 člen 14(2) PEU: „Evropski parlament je sestavljen iz predstavnikov državljanov Unije. Njihovo število ne sme 
preseči sedemsto petdeset, poleg predsednika. Državljani so v Evropskem parlamentu zastopani proporcionalno 
upadajoče, z najnižjim pragom šestih poslancev na državo članico. Nobena država članica nima več kot 
šestindevetdeset sedežev.“
2 V skladu z raziskavo, ki jo je IPSOS opravil aprila 2014, je zgolj 40 % volivcev v Evropi poznalo Martina 
Schulza, 39 % Jean-Clauda Junckerja in Joséja Bovéja, 37 % Guya Verhofstadta in 31 % Ska Keller ali Alexisa 
Tsiprasa. Glej www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6491.
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da uporabi svoje pravice iz člena 223(1) PDEU in začne reformo akta o evropskih volitvah1.

Ohranitev obstoječega stanja

Od leta 1976, ko je akt o evropskih volitvah pripravil teren za prve neposredne volitve v 
Evropski parlament leta 1979, so se določbe o evropskih volitvah nekoliko spremenile, vendar 
ne tako obširno, kot bi si Evropski parlament želel. Leta 1992 je Evropski parlament z 
Maastrichtsko pogodbo dobil pravico do privolitve na sklep Sveta o enotnem postopku. 
Pogodba je pomenila tudi velik napredek na področju državljanstva, ko so državljani Unije 
dobili pravico do glasovanja in kandidiranja na volitvah v kateri koli državi članici, v kateri 
prebivajo. Poleg tega je uvedla možnost ustanavljanja političnih strank na evropski ravni, s 
čimer je bil storjen korak k nadnacionalni politiki. Z Amsterdamsko pogodbo leta 1997 je bil 
razširjen mandat Evropskega parlamenta za reformo akta o evropskih volitvah. Tako ni več 
nujno, da si predlogi Evropskega parlamenta prizadevajo za enoten postopek, temveč lahko 
tudi opredelijo skupna načela, ki jim morajo slediti vse države članice. Lizbonska pogodba je 
poslancem Evropskega parlamenta zagotovila status predstavnikov državljanov Evropske 
unije namesto narodov držav. Poleg tega je Evropski parlament z njo dobil pravico, da izvoli
predsednika Komisije, namesto da zgolj odobri izbiro Evropskega sveta. Obveznost, da 
Evropski svet pri imenovanju kandidatov upošteva izide evropskih volitev, povezuje 
glasovanje državljanov Unije z izvolitvijo predsednika Komisije.

Hkrati s spremembami pogodb je bil prek sekundarne zakonodaje dosežen tudi napredek pri 
določanju osnovnih pogojev za volitve v Evropski parlament. Direktiva Sveta 93/109/E2 je 
določila podrobno ureditev uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v 
Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani. 
Vendar ostajajo težave pri njenem izvajanju (Komisija je proti 14 državam članicam, ki niso 
prenesle direktive, začela postopek za ugotavljanje kršitev). Uredba Sveta 2004/20033 je 
določila pravila za ustanovitev evropskih političnih strank in jim omogočila dostop do 
financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije. Pravila so se dodatno razvila z Uredbo 
1141/20144, ki bo začela veljati leta 2017 in zagotavlja evropskim političnim strankam 
evropski pravni status.

Akt o evropskih volitvah je bil reformiran zgolj enkrat, leta 2002, s Sklepom Sveta 2002/772 
ES, v skladu s katerim morajo države članice volitve opraviti na podlagi proporcionalne 
zastopanosti z uporabo sistema list ali enega prenosljivega glasu ter odpraviti dvojne mandate 

                                               
1 Akt o volitvah poslancev Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami, UL L 278, 8.10.1976, str. 5, 
spremenjen s Sklepom Sveta z dne 25. junija 2002 in 23. septembra 2002 o spremembah Akta o volitvah 
poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, 
EGS, Euratom, UL L 283, 21.10.2002, str. 1–4, v nadaljevanju: akt o evropskih volitvah.
2 Direktiva Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993, UL L 329, 30.12.1993, str. 34–38, spremenjena z Direktivo 
Sveta 2013/1/EU z dne 20. decembra 2012, UL L 26, 26.1.2013, str. 27–29.
3  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, spremenjena z Uredbo 1524/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2007, UL L 343, 
27.12.2007, str. 5.
4 Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in 
financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, UL L 317, 04.11.2014, str. 1.
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za poslance v Evropskem parlamentu. Državam članicam je poleg tega zagotovil izrecno 
pravico, da oblikujejo volilne enote na nacionalni ravni in uvedejo prag do 5 %. 

Kljub tem reformam evropske volitve še vedno ureja nacionalna zakonodaja, volilne 
kampanje ostajajo nacionalne in evropske politične stranke ustavnega mandata ne izpolnjujejo 
zadovoljivo ter ne dovolj „prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju 
volje državljanov Unije“, kot določa člen 10(4) Pogodbe o Evropski uniji. 

Nadaljnje ukrepanje

Člen 223(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije daje Evropskemu parlamentu pravico, da 
začne reformo akta o evropskih volitvah s pripravo predlogov, o katerih Svet soglasno odloči. 
Predlogi sprememb akta o evropskih volitvah se nato predložijo v ratifikacijo državam 
članicam v skladu z njihovimi ustavnimi zahtevami. Poleg tega člen 14 akta o evropskih 
volitvah za sprejemanje bolj tehničnih ukrepov določa lažji postopek. Sprejmejo se s 
soglasnim glasovanjem v Svetu po posvetovanju z Evropsko komisijo, nacionalna ratifikacija 
pa ni potrebna. Vendar morajo izvedbeni ukrepi temeljiti na posebnih določbah akta o 
evropskih volitvah. Zaradi omejenega področja uporabe akta v sedanji obliki z izvedbenimi 
ukrepi ni mogoče izvesti večjih reform. 

Poročevalca sta preučila številne potencialne reformne ukrepe, s katerimi bi lahko dosegli cilj 
krepitve demokratične razsežnosti evropskih volitev in državljanstva Unije ter boljšega 
delovanja Evropskega parlamenta in vodenja Evropske unije, delo Evropskega parlamenta bi 
postalo bolj legitimno in učinkovito, izvedba evropskih volitev bi bila uspešnejša, poskrbeli 
pa bi tudi za enako volilno pravico za vse državljane Unije. Potem ko sta poročevalca 
temeljito preučila prednosti vsakega od predlaganih reformnih ukrepov za dosego zgoraj 
naštetih ciljev ter njihovo izvedljivost v sedanjih političnih razmerah, sta se odločila, da 
predlagata naslednje spremembe k aktu o volitvah iz leta 1979:

1. večja prepoznavnost evropskih političnih strank z navedbo imen in logotipov na 
glasovnicah in po možnosti na plakatih za evropsko volilno kampanjo; 

2. uvedba skupnega roka dvanajst tednov pred volitvami za pripravo list na nacionalni 
ravni;

3. uvedba obveznega praga od 3 % do 5 % glasov za dodelitev poslanskih mest v državah 
članicah z eno volilno enoto in volilnih enotah, ki imajo več kot 26 poslanskih mest, v 
državah članicah, kjer se uporablja sistem list;

4. zaprtje volišč v vseh državah članicah do 21.00 ure po srednjeevropskem času na 
volilno nedeljo;

5. uvedba skupnega roka dvanajst tednov za imenovanje glavnih kandidatov evropskih 
političnih strank; 

6. uvedba volilne pravice za evropske volitve za vse državljane Unije, ki ne prebivajo v 
EU;
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7. uvedba elektronskih in spletnih možnosti glasovanja ter glasovanja po pošti;

8. harmonizacija starosti volivcev na 16 let kot dodatno priporočilo državam članicam.


