
AKT O VOLITVAH POSLANCEV EVROPSKEGA PARLAMENTA
S SPLOŠNIMI NEPOSREDNIMI VOLITVAMI1

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.

1 Opomba: Ta dokument je prečiščeno besedilo, ki ga je sestavila pravna služba Evropskega
parlamenta na podlagi Akta o volitvah predstavnikov 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 konsolidirane različice Urada za publikacije Evropske unije (CONSLEG.
1976X1008-23/09/2002) se razlikuje v dveh točkah: vsebuje alinejo pri členu 7(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 št. 2002/772/ES, Euratom.
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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).

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
nobena navodila in njihov mandat ni vezan.

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,

 člana Komisije Evropskih skupnosti,

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

 člana sveta direktorjev Evropske centralne banke,
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 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:

 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.
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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
obdobjem, določenim v skladu s prvim podstavkom, ali največ mesec dni po njem.

1 V različici Sklepa 2002/772/ES, Euratom, kot je bila objavljena v Uradnem listu, je bilo navedeno
obdobje eno leto, razen v angleški in španski različici.
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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.
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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

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
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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.
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