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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o bilanci evropských voleb
(2020/2088(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), zejména na články 10 a 14 a čl. 17 odst. 
7 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na články 20 a 22 
této smlouvy,

– s ohledem na prohlášení k čl. 17 odst. 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii připojené 
k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/994 ze dne 13. července 2018, 
kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. 
září 19761,

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 ze dne 28. června 2018, kterým 
se stanoví složení Evropského parlamentu2,

– s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/767 ze dne 22. května 2018, kterým 
se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a 
přímých volbách3,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/673 ze dne 
3. května 2018, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statutu a 
financování evropských politických stran a evropských politických nadací4,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2019/493 ze dne 
25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde 
o postup ověřování v případě porušení pravidel pro ochranu osobních údajů 
v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu5,

– s ohledem na pozměněné znění rámcové dohody o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2015 o reformě volebního práva 

1 Úř. věst. L 178, 16.7.2018, s. 1.
2 Úř. věst. L 165I, 2.7.2018, s. 1.
3 Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 76.
4 Úř. věst. L 114I, 4.5.2018, s. 1.
5 Úř. věst. L 85I, 27.3.2019, s. 7.
6 Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
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Evropské unie7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 o zlepšení fungování Evropské unie 
využitím potenciálu Lisabonské smlouvy8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 o možném vývoji a změnách 
současného institucionálního uspořádání Evropské unie9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2018 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se 
stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a 
přímých volbách10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu11,

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 16. července o volbě předsedy Komise12,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o vnějším ovlivňování voleb a 
dezinformacích ve vnitrostátních a evropských demokratických procesech13,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že u evropských voleb konaných v roce 2019 byla zaznamenána 
50,2% účast (o osm procent více než v roce 2014), a jedná se tedy o nevyšší volební 
účast za posledních 20 let, což vyslalo pozitivní signál, že evropští občané věří, že 
mnohá jejich znepokojení mohou být vyřešena na úrovni EU;

B. vzhledem k tomu, že vyšší volební účast byla částečně způsobena vyšší účastí mladých 
lidí;

C. vzhledem k tomu, že v důsledku vyšší volební účasti si v konečném důsledku polepšili 
euroskeptici, což by mělo být považováno za varování pro evropskou integraci, zejména 
v některých členských státech, kde volby vyhráli ultrapravicoví extremisté a 
protievropské síly; 

D. vzhledem k tomu, že vyšší volební účast rovněž znamená, že občané EU chtějí, aby EU 
jednala rychle a účinně v důležitých záležitostech, jako je změna klimatu, migrace, 
ochrana základních práv a demokratizace;

E. vzhledem k tomu, že vyváženost žen a mužů se mezi poslanci Evropského parlamentu 
zlepšila (41 % žen v roce 2019 oproti 37 % v roce 2014);

F. vzhledem k tomu, že v 15 členských státech jsou nadále omezována volební práva lidí 

7 Úř. věst.  C 366, 27.10.2017, s. 7.
8 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 215.
9 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 201.
10 Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 170.
11 Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 83.
12 Přijaté texty, P9_TA(2019)0002.
13 Přijaté texty, P9_TA(2019)0031.
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se zdravotním postižením, což těmto občanům brání ve smysluplné účasti a zastupování 
v demokratických procesech;

G. vzhledem k tomu, že reforma aktu o volbách z roku 1976 ve znění přijatém Evropským 
parlamentem ve svém legislativním usnesení ze dne 4. července 2018 k návrhu 
rozhodnutí Rady, kterým se mění Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, 
EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (akt o volbách)14, není dosud plně ratifikována, 
jelikož Německo, Španělsko a Kypr se zdráhají přijmout v rámci svým vnitrostátních 
předpisů poslední nezbytná opatření, a blokují tak vývoj regulačního rámce pro 
evropské volby; 

H. vzhledem k tomu, že pozměněný akt o volbách, který musí některé členské státy ještě 
ratifikovat, již vyžaduje další zlepšení (např. pokud jde o rodičovskou dovolenou 
poslanců); 

I. vzhledem k tomu, že výsledek evropských voleb konaných v roce 2019 způsobil 
fragmentaci politického zastoupení v Parlamentu a tedy větší složitost rozhodovacího 
procesu; 

J. vzhledem k tomu, že volby v roce 2019 nevyvrcholily volbou předsedy Komise z listiny 
vedoucích kandidátů (Spitzenkandidaten), což je krok zpátky oproti postupu 
stanovenému v roce 2014;

K. vzhledem k tomu, že postup vedoucích kandidátů ještě není plně rozvinut; vzhledem k 
tomu, že v rámci tohoto postupu není například možné, aby vedoucí kandidáti oficiálně 
kandidovali ve všech členských státech na nadnárodních kandidátních listinách, což by 
všem evropským voličům umožnilo zvolit si a hlasovat pro kandidáta, kterému dávají 
přednost; vzhledem k tomu, že Parlament nadnesl tuto otázku ve svém rozhodnutí ze 
dne 7. února 2018 o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí15,

L. vzhledem k tomu, že systém vedoucích kandidátů je třeba zlepšit a formalizovat v 
primárním právu EU poté, co v Parlamentu proběhne na toto téma důkladná reflexe; 
vzhledem k tomu, že součástí této reflexe by měla být rovněž de facto politická úloha 
Komise a jejího předsedy a veškeré související změny rozhodovacího procesu Unie;

M. vzhledem k tomu, že institucionální zlepšení, jako jsou nadnárodní kandidátní listiny, 
jak Parlament uznal ve svém usnesení ze dne 7. února 2018 o složení Evropského 
parlamentu, nebo přeměna Rady na druhou legislativní komoru Unie, jak navrhl ve 
svém usnesení ze dne 16. února 2017 k možnému vývoji a změnám současného 
institucionálního uspořádání Evropské unie, by zásadním způsobem přeměnilo evropské 
volby na skutečně jednotné evropské volby na rozdíl od sbírky 27 samostatných 
vnitrostátních voleb, jak je tomu v současnosti; 

N. vzhledem k tomu, že intenzivní politické výměny v Parlamentu rovněž poukázaly na 
nedostatky některých stálých postupů, například slyšení kandidátů na komisaře, 

14 Úř. věst. C 118, 8.4.2020, s. 246.
15 Přijaté texty, P8_TA(2018)0030.
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zejména pokud jde o podmínky pro právní posouzení jejich žádostí (např. prohlášení o 
finančních zájmech);

O. vzhledem k tomu, že zahraniční mocnosti cílí na demokratické procesy na úrovni 
členských států i na úrovni EU ve snaze ovlivnit výsledek voleb a oslabit Unii; 
vzhledem k tomu, že mechanismy zavedené evropskými orgány, jako je kodex zásad 
boje proti dezinformacím a systém rychlého varování pro účely voleb, přispěly ke 
zmírnění zahraničního vměšování během volební kampaně;

P. vzhledem k tomu, že požadavky Komise vůči platformám sociálních médií před 
volbami vedly k nejasnostem a měly nezamýšlené důsledky, jako např. zákaz 
celoevropské politické reklamy, která je jedinou formou publicity evropských 
politických stran během volebních kampaní do Evropského parlamentu; vzhledem 
k tomu, že zejména v této záležitosti by orgány měly vypracovat interinstitucionální 
přístup, který by měl pozitivní dopad na bezpečnost a stabilitu volebního procesu;

Q. vzhledem k tomu, že evropské politické strany a nadace jsou hlavními zprostředkovateli 
úspěšné evropské politické diskuse jak v průběhu evropských voleb, tak i po nich;

R. vzhledem k tomu, že evropské politické strany čelí různým omezením ohledně vedení 
kampaní během evropských voleb a mají zakázáno vést  kampaně při vnitrostátních 
referendech o evropských záležitostech;

1. konstatuje, že při evropských volbách v roce 2019 se dostavilo k urnám větší množství 
voličů; domnívá se, že stále větší skupina občanů tak zjevně považuje EU za vhodnou 
úroveň k řešení výzev naší doby, jako je změna klimatu a problematika životního 
prostředí, sociální a genderové nerovnosti, udržitelný růst a geopolitické otázky, např. 
v souvislosti s migrací a zahraniční politikou; naléhavě proto vyzývá všechny evropské 
orgány, aby převzaly odpovědnost a jednaly v souladu s mandátem, který jim přímo či 
nepřímo udělili občané; vyjadřuje politování nad nerozhodností Rady a nad absencí 
jasného záměru dosáhnout řešení na základě společném přístupu;

2. vítá podstatné zvýšení účasti mladých ve volbách; znovu vyzývá Radu a Komisi, aby 
zohlednily jejich obavy, které jsou zásadní pro životy příštích generací;

3. kritizuje skutečnost, že výsledek voleb nevedl ke skutečné genderové vyváženosti 
v Parlamentu; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s Parlamentem a dalšími orgány, jako 
je Benátská komise, formulovala doporučení členským státům s cílem zvýšit zastoupení 
žen v Evropském parlamentu;

4. konstatuje, že podobná doporučení by mohla být učiněna v souvislosti s uplatňováním 
pasivních a aktivních hlasovacích práv občanů se zdravotním postižením; s velkým 
znepokojením připomíná, že v několika členských státech nebyli občané se zdravotním 
postižením v roce 2019 schopni hlasovat kvůli nevhodnému volebnímu materiálu nebo 
nevyhovující infrastruktuře ve volebních místnostech;

5. je toho názoru, že důvodem, proč z postupu jmenování vedoucích kandidátů nevzešel 
po volbách v roce 2019 předseda Evropské komise, je to, že tento proces nebyl na 
základě zkušeností z roku 2014 nijak zdokonalen; má v úmyslu posílit demokratický 
proces výběru předsedy Komise před příštími evropskými volbami v roce 2024;
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6. vítá nadcházející společné prohlášení tří evropských orgánů o konferenci o budoucnosti 
Evropy a připomíná závazek předsedkyně Komise řešit během této konference otázku 
nadnárodních kandidátních listin a proces vedoucích kandidátů jako prioritní 
institucionální záležitosti;

7. zdůrazňuje, že volba předsedy Komise závisí na většině poslanců Parlamentu, což de 
facto vyžaduje vytvoření koalice; doporučuje obrátit volební postup tak, aby Parlament 
po obdržení souhlasu Evropské rady navrhl a zvolil předsedu Komise;

8. domnívá se, že výsledek voleb do Evropského parlamentu posílil politický rozměr 
volby Evropské komise, a že je tedy zapotřebí důkladněji a objektivněji zkoumat 
prohlášení o zájmech kandidátů na komisaře; vyzývá k vytvoření nezávislého orgánu, 
jehož úkoly by tuto kontrolu zahrnovaly a který by pro její výkon měl vhodné 
prostředky;

9. vyjadřuje politování nad tím, že portfolia jsou v Komisi přiřazována výhradně 
způsobem, který upřednostňuje národní zájmy před společným zájmem evropským;

10. trvá na tom, že všichni evropští voliči by měli mít možnost hlasovat pro jimi 
preferovaného kandidáta na předsedu Komise; opakuje proto, že vedoucí kandidáti by 
měli jako oficiální kandidáti kandidovat v příštích volbách v rámci společného 
evropského obvodu napříč všemi členskými státy;

11. domnívá se, že pokud by byl evropským voličům udělen druhý hlas pro účel hlasování 
na základě nadnárodních kandidátních listin sestavených evropskými politickými 
stranami a hnutími v rámci společného evropského volebního obvodu, překročily by 
evropské volby rámec čistě vnitrostátních kampaní založených na vnitrostátních 
zájmech, a to zejména v případě, že by v čele těchto kandidátních listin stáli příslušní 
vedoucí kandidáti;

12. poukazuje na to, že změny primárního práva EU navrhované v této zprávě, které 
odrážejí zvýšenou politickou úlohu Komise v rámci EU, by měly rovněž zahrnovat 
individuální a kolektivní odpovědnost Komise vůči Parlamentu a Radě a přeměnu Rady 
v druhou legislativní komoru Unie;

13. uznává, že navzdory skutečnosti, že dohodnutá reforma volebního zákona nebyla dosud 
některými členskými státy ratifikována, je zapotřebí dalších zlepšení, jako jsou 
ustanovení ohledně hlasování na dálku ve vymezených či výjimečných případech a 
ohledně voleb v rámci společného evropského volebního obvodu;

14. bere na vědomí úsilí Komise a dalších institucí řešit zahraniční vměšování do volební 
kampaně; poukazuje nicméně na to, že finanční a lidské zdroje potřebné pro boj proti 
těmto útokům na evropskou demokracii, a to i na vnitrostátní úrovni, jsou 
mnohonásobně vyšší než všechny pro tyto účely vyčleněné evropské zdroje dohromady; 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby výrazně zvýšily objem financí, které pro 
boj proti zahraničnímu vměšování uvolňují;

15. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby v souladu s činností zvláštního výboru Parlamentu 
pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně 
dezinformací zvážily vytvoření evropské organizace, která by se boji proti zahraničnímu 
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vměšování věnovala; vybízí Komisi a Radu, aby v těchto záležitostech úžeji 
spolupracovaly s Parlamentem, neboť ochrana našich demokratických institucí se 
nachází v jádru pravomocí Evropského parlamentu;

16. uznává, že evropské politické strany a nadace hrají významnou úlohu při podpoře 
evropské politické diskuse; poukazuje však na to, že kvůli omezujícím opatřením na 
evropské a vnitrostátní úrovni se evropské politické strany nemohou do evropských 
volebních kampaní plně zapojit; dále zdůrazňuje, že evropské politické strany nesmí 
vést kampaň v referendech, která se týkají evropských záležitostí, a to i v souvislosti 
s mezinárodními obchodními dohodami či s referendem ohledně členství Spojeného 
království v EU v roce 2016;

17. navrhuje, aby bylo změněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských 
politických nadací16 tak, aby se evropské politické strany a nadace mohly plně zapojit 
do evropského politického prostoru a zároveň se zvýšila transparentnost jejich 
financování, zejména pokud finanční prostředky pocházejí od partnerských stran mimo 
EU;

18. domnívá se, že výsledek voleb do Evropského parlamentu je jasným signálem k 
důkladné institucionální analýze, která občanům, občanské společnosti a jejich 
zástupcům umožní utvářet budoucnost Unie; vyzývá proto všechny institucionální 
partnery, aby převzali odpovědnost a přispěli k ambiciózní konferenci o budoucnosti 
Evropy;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi 
a parlamentům a vládám členských států.

16 Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1.


