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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o analizi evropskih volitev
(2020/2088(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU), zlasti členov 10, 14 in 17(7),

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 20 in 22,

– ob upoštevanju izjave o členu 17(6) in (7) Pogodbe o Evropski uniji, priložene Sklepni 
listini Medvladne konference, ki je sprejela Lizbonsko pogodbo.

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o 
spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi 
volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 
19761,

– ob upoštevanju Sklepa Evropskega sveta (EU) 2018/937 z dne 28. junija 2018 o sestavi 
Evropskega parlamenta2,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta št. (EU, Euratom) 2018/767 z dne 22. maja 2018 o 
določitvi obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 
neposrednimi volitvami3,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/673 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
3. maja 2018 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 o statutu in 
financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij4,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2019/493 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, kar zadeva postopek 
preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v 
Evropski parlament5,

– ob upoštevanju spremenjenega okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim 
parlamentom in Evropsko komisijo6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2015 o reformi volilne zakonodaje 
Evropske unije7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o izboljšanju delovanja 

1 UL L 178, 16.7.2018, str. 1.
2 UL L 165I, 2.7.2018, str. 1.
3 UL L 129, 25.5..2018, str. 76.
4 UL L 114I, 4.5.2018, str. 1.
5 UL L 85I, 27.3.2019, str. 7.
6 UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
7 UL C 366, 27.10.2017, str. 7.
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Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o morebitnem razvoju in 
prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. aprila 2018 o predlogu sklepa Sveta o 
določitvi obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 
neposrednimi volitvami10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. februarja 2018 o sestavi Evropskega 
parlamenta11,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 16. julija 2019 o izvolitvi predsednice Komisije12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o tujem vmešavanju v volitve in 
dezinformacijah v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih13,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A9-0000/2020),

A. ker je bila volilna udeležba na evropskih volitvah leta 2019 najvišja na vseh volitvah v 
Evropski parlament v zadnjih 20 letih, in sicer 50,2 % (povečanje za osem odstotnih 
točk v primerjavi z letom 2014), kar kaže na to, da evropski državljani menijo, da se 
lahko številni njihovi pomisleki obravnavajo na ravni EU;

B. ker je bila višja volilna udeležba delno posledica večje udeležbe mladih;

C. ker je bila višja udeležba na koncu povezana s pridobitvami evroskeptikov, kar bi bilo 
treba jemati kot opozorilo za evropsko povezovanje, zlasti v nekaterih ustanovnih 
državah članicah, kjer so zmagale skrajne ekstremistične in protievropske sile;

D. ker je višja volilna udeležba tudi znak, da želijo državljani EU hitro in učinkovito 
ukrepati v zvezi s pomembnimi vprašanji, kot so podnebne spremembe, migracije, 
varstvo temeljnih pravic in demokratizacija;

E. ker se je enakost spolov med poslanci Evropskega parlamenta povečala (41 % žensk v 
letu 2019, kar je več kot 37 % leta 2014);

F. ker 15 držav članic še vedno omejuje volilne pravice invalidov, kar preprečuje 
pomembno udeležbo in zastopanost teh državljanov v demokratičnih procesih;

G. ker reforma akta o volitvah iz leta 1976, ki jo je Evropski parlament sprejel z 
zakonodajno resolucijo z dne 4. julija 2018 o osnutku sklepa Sveta o spremembi Akta o 
volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, 

8 UL C 252, 18.7.2018, str. 215.
9 UL C 252, 18.7.2018, str. 201.
10 UL C 390, 18.11.2019, str. 170.
11 UL C 463, 21.12.2018, str. 83.
12 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0002.
13 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0031.
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priloženega Sklepu Sveta 76/787/ECSC, EGS, Euratom z dne 20. septembra 197614, še 
vedno ni v celoti ratificirana zaradi nepripravljenosti Nemčije, Španije in Cipra, da 
sprejmejo zadnje potrebne ukrepe v svoji nacionalni zakonodaji, s tem pa ovirajo razvoj 
regulativnega okvira za evropske volitve;

H. ker spremenjeni akt o volitvah, ki ga nekatere države članice še niso ratificirale, že 
zahteva nadaljnje izboljšave (tj. glede dopusta nego in varstvo otroka za poslance);

I. ker je izid evropskih volitev leta 2019 povzročil razdrobljenost v Parlamentu, zaradi 
česar je postopek odločanja postal bolj zapleten;

J. ker volitve leta 2019 niso privedle do izbire predsednika Komisije izmed različnimi 
vodilnimi kandidati, kar je privedlo do nazadovanja v procesu, ki je bil vzpostavljen leta 
2014;

K. ker postopek vodilnih kandidatov še ni v celoti oblikovan; ker med drugim ne 
predvideva možnosti, da bi bili vodilni kandidati v vseh državah članicah na 
nadnacionalnih listah uradni kandidati, kar bi vsem evropskim volivcem omogočilo, da 
izberejo in glasujejo za svojega najljubšega vodilnega kandidata; ker je Parlament 
izpostavil to vprašanje v sklepu z dne 7. februarja 2018 o reviziji okvirnega sporazuma 
o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo15,

L. ker je treba sistem vodilnih kandidatov izboljšati in formalizirati v primarnem pravu EU 
po poglobljenem institucionalnem razmisleku; ker bi moral ta razmislek vključevati tudi 
de facto politično vlogo Komisije in njenega predsednika ter vse s tem povezane 
spremembe postopka odločanja Unije;

M. ker bi institucionalne izboljšave, kot so nadnacionalne liste, kar je Parlament priznal v 
svoji resoluciji z dne 7. februarja 2018 o sestavi Evropskega parlamenta, ali 
preoblikovanje Sveta v drugo zakonodajno zbornico Unije, kot je bilo predlagano v 
resoluciji z dne 16. februarja 2017 o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne 
ureditve Evropske unije, korenito preobrazile sedanje evropske volitve v resnično 
enotne evropske volitve, v nasprotju s seštevkom 27 ločenih nacionalnih volitev, ki je 
današnje stanje;

N. ker so intenzivne politične izmenjave v Parlamentu opozorile tudi na pomanjkljivosti 
številnih stalnih postopkov, kot so predstavitve kandidatov za komisarje, zlasti v zvezi s 
pogoji za pravno oceno njihovih vlog (npr. izjave o finančnih interesih);

O. ker so bili demokratični procesi na ravni držav članic in EU tarča tujih sil, ki so želele 
vplivati na izid volitev in oslabiti Unijo; ker so mehanizmi, ki so jih vzpostavile 
evropske institucije, kot sta kodeks ravnanja proti dezinformacijam in sistem hitrega 
obveščanja za volitve, prispevali k ublažitvi tujega vmešavanja med volilno kampanjo;

P. ker so zahteve Komisije za platforme družbenih medijev pred volitvami ustvarile zmedo 
in imele nehotene posledice, kot je prepoved vseevropskih političnih oglasov, ki je edini 
način, da evropske politične stranke oglašujejo med evropskimi volilnimi kampanjami; 

14 UL C 118, 8.4.2020, str. 246.
15 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0030.
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ker bi morale institucije zlasti v zvezi s tem razviti medinstitucionalni pristop, da bi 
pozitivno vplivale na varnost in stabilnost volilnega procesa;

Q. ker so evropske politične stranke in fundacije glavni spodbujevalci uspešne evropske 
politične razprave na evropskih volitvah in zunaj njih;

R. ker se evropske politične stranke soočajo z različnimi omejitvami kampanj med 
evropskimi volitvami in jim je prepovedano izvajanje kampanj na nacionalnih 
referendumih o evropskih zadevah;

1. je seznanjen z višjo volilno udeležbo na evropskih volitvah leta 2019; meni, da to kaže, 
da vse večji delež državljanov meni, da je EU ustrezna raven za reševanje izzivov 
našega časa, kot so podnebne spremembe in okoljska vprašanja, socialne neenakosti in 
neenakosti med spoloma, trajnostna rast in geopolitični pomisleki, kot so migracije in 
zunanja politika; zato poziva vse evropske institucije, naj prevzamejo odgovornost in 
ukrepajo v skladu z mandatom, ki jim ga neposredno ali posredno zagotavljajo 
državljani; obžaluje pomanjkanje odločnosti Sveta in pomanjkanje jasne namere, da bi 
se dosegle rešitve, ki bi temeljile na skupnem pristopu;

2. pozdravlja znatno povečanje udeležbe mladih na volitvah; ponovno poziva Svet in 
Komisijo, naj upoštevata njihove pomisleke, ki so ključnega pomena za življenje 
naslednjih generacij;

3. obžaluje, da izid volitev ni privedel do resničnega ravnovesja pri zastopanosti spolov v 
Parlamentu; poziva Komisijo, naj v sodelovanju s Parlamentom in drugimi organi, kot 
je Beneška komisija, oblikuje priporočila za države članice, da bi povečali zastopanost 
žensk v Evropskem parlamentu;

4. ugotavlja, da bi se lahko oblikovala podobna priporočila v zvezi z uveljavljanjem 
pasivne in aktivne volilne pravice invalidov; z veliko zaskrbljenostjo opozarja, da v več 
državah članicah invalidi leta 2019 niso mogli voliti zaradi neustreznega volilnega 
gradiva ali infrastrukture na voliščih;

5. meni, da razlog, zakaj postopek vodilnih kandidatov po volitvah leta 2019 ni bil uspešen 
pri imenovanju predsednika Evropske komisije, je, da po izkušnjah iz leta 2014 niso 
bile narejene nobene izboljšave; namerava okrepiti demokratični proces za izbiro 
predsednika Komisije pred naslednjimi evropskimi volitvami leta 2024;

6. pozdravlja prihodnjo skupno izjavo treh evropskih institucij o konferenci o prihodnosti 
Evrope, opozarja na zavezo predsednice Komisije, da bosta vprašanje nadnacionalnih 
list in postopek vodilnih kandidatov obravnavana kot prednostni institucionalni 
vprašanji na konferenci;

7. poudarja, da je izvolitev predsednika Komisije odvisna od večine poslancev Parlamenta, 
kar dejansko zahteva oblikovanje koalicije; priporoča, da bi se volilni postopek obrnil, 
tako da bi Parlament predlagal in izvolil predsednika Komisije po odobritvi Evropskega 
sveta;

8. meni, da je izid evropskih volitev okrepil politično razsežnost izvolitve Evropske 
komisije in s tem potrebo po natančnejšem in objektivnejšem pregledu izjav o interesih 
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kandidatov za komisarje; poziva k ustanovitvi neodvisnega organa, ki bi imel na voljo 
ustrezna sredstva in bi bil pristojen za ta pregled;

9. obžaluje, da dodelitev področij Komisiji sledi zgolj logiki, da imajo nacionalni interesi 
prednost pred skupnim evropskim interesom;

10. vztraja, da je treba vsem evropskim volivcem dovoliti, da glasujejo za svojega 
prednostnega kandidata za predsednika Komisije; zato ponavlja, da bi morali imeti 
vodilni kandidati na naslednjih volitvah možnost kandidirati v skupni evropski volilni 
enoti v vseh državah članicah;

11. meni, da bi podelitev drugega glasu evropskim volivcem z glasovanjem za 
nadnacionalne liste v skupni evropski volilni enoti, ki bi jo oblikovale evropske 
politične stranke in gibanja, dvignila evropske volitve nad čisto nacionalne kampanje, ki 
temeljijo na nacionalnih interesih, zlasti če bi bili na vrhu seznamov ustrezni vodilni 
kandidati;

12. poudarja, da bi morale predlagane spremembe primarne zakonodaje EU iz tega poročila, 
ki odražajo večjo politično vlogo Komisije v okviru EU, vključevati tudi individualno in 
kolektivno odgovornost Komisije do Parlamenta in Sveta ter preoblikovanje Sveta v 
drugo zakonodajno zbornico Unije;

13. priznava, da so kljub dejstvu, da nekatere države članice še niso ratificirale dogovorjene 
reforme volilne zakonodaje, potrebne nadaljnje izboljšave, kot so določbe za glasovanje 
na daljavo v določenih ali izjemnih okoliščinah ter volitve v skupni evropski volilni 
enoti;

14. je seznanjen s prizadevanji Komisije in drugih institucij za boj proti tujim vmešavanjem 
v volilno kampanjo; kljub temu poudarja, da so finančni in človeški viri, potrebni za boj 
proti tem napadom na evropsko demokracijo, tudi na nacionalni ravni, pogosto višji od 
združenih evropskih sredstev; poziva Komisijo in države članice, naj bistveno povečajo 
sredstva, ki so na voljo za boj proti tujim vmešavanjem;

15. poziva Komisijo in Svet, naj v skladu z delom posebnega odbora Parlamenta za zunanje 
vmešavanje in dezinformacije razmislita o nujni ustanovitvi evropske organizacije, ki se 
bo ukvarjala z bojem proti tujim vmešavanjem; spodbuja Komisijo in Svet, naj tesneje 
sodelujeta s Parlamentom, saj je zaščita naših demokratičnih institucij temeljna naloga 
Evropskega parlamenta;

16. priznava pomembno vlogo evropskih političnih strank in fundacij pri spodbujanju 
evropske politične razprave; vendar poudarja, da evropske politične stranke zaradi 
omejevalnih ukrepov na evropski in nacionalni ravni ne morejo popolnoma sodelovati v 
evropskih volilnih kampanjah; poleg tega poudarja, da ne smejo izvajati kampanj na 
referendumih, ki zadevajo evropske zadeve, vključno z mednarodnimi trgovinskimi 
sporazumi ali referendumom Združenega kraljestva o članstvu v EU iz leta 2016;

17. predlaga spremembo Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih 
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fundacij16, da se evropskim političnim strankam in fundacijam omogoči popolno 
sodelovanje v evropskem političnem prostoru, hkrati pa poveča preglednost njihovega 
financiranja, zlasti ko financiranje prihaja od strank članic, ki so zunaj EU;

18. meni, da je izid evropskih volitev jasen znak za poglobljen institucionalni razmislek, ki 
bo državljanom, civilni družbi in njihovim predstavnikom omogočil oblikovanje 
prihodnosti Unije; zato poziva vse institucionalne partnerje, naj prevzamejo 
odgovornost in pripravijo ambiciozno konferenco o prihodnosti Evrope;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu Svetu, Svetu, 
Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.

16 UL L 317, 4.11.2014, str. 1.


