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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o reformě volebního práva Evropské unie
(2020/2220(INL))

Evropský parlament,

– s ohledem na deklaraci ze dne 9. května 1950, v níž bylo navrženo vytvoření 
Evropského společenství uhlí a oceli jakožto první krok k evropské federaci,

– s ohledem na Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých 
volbách („akt o volbách“) připojený k rozhodnutí Rady ze dne 20. září 1976 
v pozměněném znění ve znění rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom, ze dne 25. června 
a 23. září 2002 a ve znění rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2018/994 ze dne 13. července 
2018, 

– s ohledem na Smlouvy a zejména na články 9, 10, 14 a čl. 17 odst. 7 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU), na článek 22, čl. 223 odst. 1 a článek 225 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU) a na článek 2 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské 
unii,

– s ohledem na Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie,

– s ohledem na směrnici Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví 
pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů 
Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky1,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o postupu voleb do Evropského parlamentu, 
a zejména na usnesení ze dne 15. července 1998 o návrhu postupu voleb, které přebírá 
společné zásady pro volbu členů Evropského parlamentu, své usnesení ze dne 22. 
listopadu 2012 o volbách do Evropského parlamentu v roce 20142 a své usnesení ze dne 
4. července 2013 o zlepšení praktických opatření pro konání evropských voleb v roce 
20143, a své usnesení ze dne 11. listopadu 2015 o reformě volebního práva Evropské 
unie4;

– s ohledem na svá usnesení ze dne 13. března 20135 a 7. února 20186 o složení Evropského 
parlamentu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. listopadu 2020 o bilanci evropských voleb7,

1 Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 34.
2 Úř. věst C 419, 16.12. 2015, s. 185.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0323.
4 Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 7
5 Úř. věst C 36, 29.1. 2016, s. 56.
6 Úř. věst C 463, 21.12. 2018, s. 83.
7 Přijaté texty, P9_TA(2020)0327.
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– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 
o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací, 
a zejména na články 13, 21 a 31 tohoto nařízení,

– s ohledem na rámcovou dohodu ze dne 20. října 2010 o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí ve znění ze dne 7. února 2018, 

– s ohledem na zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru o skutečných 
právech osob se zdravotním postižením volit ve volbách do Evropského parlamentu 
přijatou na plenárním zasedání dne 20. března 2019 a na jeho stanovisko k potřebě zaručit 
osobám se zdravotním postižením skutečná práva volit ve volbách do Evropského 
parlamentu, které bylo přijato dne 2. prosince 2020,

– s ohledem na sdělení Komise (EU) 2020/790 ze dne 3. prosince 2020 o evropském 
akčním plánu pro demokracii,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), a zejména na 
její články 11, 23 a 39,

– s ohledem na články 46 a 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A9-0000/2021),

A. vzhledem k tomu, že od roku 1976, kdy akt o evropských volbách poprvé připravil půdu 
pro volbu zástupců Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, 
Parlament soustavně požaduje reformu volebního práva EU a směřuje ke jednotnějšímu 
a evropštějšímu volebnímu postupu;

B. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva nabídla pozitivní krok vpřed tím, že potvrdila 
právo EP iniciovat návrh na přijetí volebního aktu a rozhodnutí o jeho složení; 

C. vzhledem k tomu, že další důležité změny v Lisabonské smlouvě se týkaly jednak znění 
článku 14 SEU, v němž se uvádí, že Parlament se skládá ze zástupců občanů Unie, 
a nikoli ze zástupců lidu členských států, a jednak zmínky o úloze Parlamentu při volbě 
předsedy Evropské komise, který by měl být zvolen s ohledem na výsledky voleb do 
Evropského parlamentu; 

D. vzhledem k tomu, že postup voleb v roce 2014 představuje precedens pro úlohu 
Parlamentu při výběru předsedy Komise; vzhledem k tomu, že se nepodařilo, aby se tento 
postup stal součástí celkové reformy volebního práva EU, což přispělo po volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2019 k vzniku politické situace, v níž nebyl princip 
vedoucího kandidáta uplatněn; to bylo způsobeno tím, že evropské politické strany 
a parlamentní skupiny nevyjádřily společnou podporu jednomu z vedoucích kandidátů 
a že se Evropská rada nedohodla na nominaci žádného z vedoucích kandidátů;

E. vzhledem k tomu, že některá společná ustanovení stávajícího aktu o evropských volbách 
naznačují, kde by bylo možné provést nezbytná zlepšení, včetně ustanovení o tom, že 
kandidáti jsou voleni podle zásad poměrného zastoupení na základě kandidátních listin 
nebo jednotlivých převoditelných hlasů; ustanovení, která dávají členským státům 
volnost, pokud jde o vytváření volebních obvodů na národní úrovni; ustanovení 
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o zavedení nepovinné uzavírací klauzule ve výši 5 % a o zákazu toho, aby poslanci EP 
vykonávali dvojí mandát ve vnitrostátním parlamentu a v Evropském parlamentu;

F. vzhledem k tomu, že navzdory určitým krokům vpřed při definování společných 
standardů volebních postupů pro Evropský parlament se dnes evropské volby stále řídí 
převážně vnitrostátními právními předpisy, a proto je zapotřebí dalšího zlepšení, aby byl 
vytvořen skutečně jednotný postup pro volby do Evropského parlamentu;

G. vzhledem k tomu, že volební účast zaznamenaná v evropských volbách v roce 2019 byla 
nejvyšší ze všech voleb do Evropského parlamentu za posledních 20 let; vzhledem 
k tomu, že zvýšená volební účast je pozitivním signálem, že občané Unie se stále více 
zajímají o rozvoj evropské integrace, jak rovněž vyplývá z výsledků zvláštního průzkumu 
Eurobarometru ze dne 9. března 2021;

H. vzhledem k tomu, že trend rostoucí volební účasti může být zachován, pokud se posílí 
vazba a odpovědnost mezi voliči a kandidáty a bude se rozvíjet celoevropský rozměr;

I. vzhledem k tomu, že fungující volební systém vytváří důvěru a podporu mezi 
obyvatelstvem a zvyšuje víru občanů Unie v to, že dokáží demokraticky změnit 
společnost hlasováním ve volbách;

J. vzhledem k tomu, že proces ratifikace rozhodnutí Rady 2018/994 ze dne 13. července 
2018 stále ještě nebyl dokončen, nemůže však brzdit nezbytné změny ve volebních 
systémech Unie;

K. vzhledem k tomu, že rostoucí politická dynamika a měnící se podmínky mezi členskými 
státy by mohly být příležitostí k tomu, aby byly do volebních postupů konečně zavedeny 
silnější prvky a ustanovení, která vyzdvihují evropský rozměr voleb;

L. vzhledem k tomu, že vhodný přístup k reformě evropského volebního práva by měl být 
založen na dodržování zásad subsidiarity a proporcionality a na zavedení společných 
minimálních norem;

M. vzhledem k tomu, že cílem reformy volebního postupu Evropského parlamentu by mělo 
být rozšíření demokratického a nadnárodního rozměru evropských voleb a demokratické 
legitimity rozhodovacího procesu Unie, posílení koncepce občanství Unie, zlepšení 
fungování Evropského parlamentu a správy Unie, zajištění větší legitimity činnosti 
Evropského parlamentu, posílení zásad volební rovnosti a rovných příležitostí, zvýšení 
efektivity systému organizace evropských voleb a přiblížení poslanců Evropského 
parlamentu jejich voličům, zejména těm nejmladším;

N. vzhledem k tomu, že možnost rozvoje jednotného volebního postupu na základě přímých 
všeobecných voleb je zakotvena ve Smlouvách od roku 1957;

O. vzhledem k tomu, že právo všech občanů Unie podílet se rovnoprávně na demokratickém 
životě Unie by bylo podpořeno skutečnou harmonizací postupu voleb do Evropského 
parlamentu ve všech členských státech, což by rovněž posílilo politický rozměr evropské 
integrace;
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P. vzhledem k tomu, že evropské politické strany mohou nejlépe přispívat „k utváření 
evropského politického vědomí“, a proto by měly hrát výraznější úlohu v kampaních pro 
volby do Parlamentu, aby se zlepšila jejich viditelnost a aby se ozřejmila souvislost mezi 
hlasováním pro určitou vnitrostátní stranu a dopadem hlasování na velikost evropské 
politické skupiny v Evropském parlamentu;

Q. vzhledem k tomu, že proces jmenování kandidátů pro volby do Evropského parlamentu 
v jednotlivých členských státech a mezi vnitrostátními stranami podstatně liší, zejména 
pokud jde o transparentnost a demokratické standardy; avšak vzhledem k tomu, že 
otevřené, transparentní a demokratické postupy pro výběr kandidátů jsou nezbytné 
k vybudování důvěry v politický systém;

R. vzhledem k tomu, že lhůty pro uzavření seznamů voličů před volbami do Evropského 
parlamentu se v jednotlivých členských státech značně liší a v současnosti se pohybují od 
17 dnů do 83 dnů; vzhledem k tomu, že kandidáti a voliči v celé Unii se tak dostávají do 
nerovného postavení, pokud jde o dobu, kdy musí vést kampaň nebo se zamyslet nad tím, 
komu dají svůj hlas; 

S. vzhledem k tomu, že lhůty pro uzavření seznamů voličů před evropskými volbami se 
v jednotlivých členských státech značně liší a mohou ztížit či dokonce znemožnit výměnu 
informací o voličích mezi členskými státy (jejímž účelem je zamezit dvojímu hlasování); 

T. vzhledem k tomu, že zavedení společného volebního obvodu, v němž by na předním 
místě kandidátských listin byl u každé skupiny spřízněných politických stran uveden 
kandidát na funkci předsedy Evropské komise, by značně posílilo evropskou demokracii 
a dále legitimizovalo volbu předsedy Komise;

U. vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy umožňují svým občanům hlasovat ze 
zahraničí, a mezi těmi, které tak činí, se podmínky upírající občanům výkon volebního 
práva značně liší; vzhledem k tomu, že udělení práva účastnit se voleb všem občanům 
Unie, kteří mají bydliště mimo území Unie, by přispělo k volební rovnosti; vzhledem 
k tomu, že členské státy musí nicméně lépe koordinovat své správní systémy, aby se 
předešlo tomu, že voliči budou hlasovat dvakrát, ve dvou různých členských státech;

V. vzhledem k tomu, že by měly být odstraněny veškeré překážky pro hlasování osob se 
zdravotním postižením, zejména právní překážky pro dospělé osoby s mentálním 
postižením prohlášené za právně nezpůsobilé, a zaručena fyzická a senzorická dostupnost 
ve volebních místnostech a alternativní systémy účasti pro výkon volebního práva, 
zejména prostřednictvím korespondenčního hlasování;

W. vzhledem k tomu, že by na úrovni Unie měl být zřízen volební orgán, fungující jako síť 
jednotných kontaktních míst členských států, protože by to usnadnilo přístup 
k informacím o pravidlech, kterými se řídí evropské volby, zefektivnilo by celý proces, 
zajistilo správu společného volebního obvodu a posílilo by evropský charakter voleb;

X. vzhledem k tomu, že hlasování prostřednictvím pošty, elektronické pošty a internetu by 
mohlo průběh evropských voleb zefektivnit a učinit je pro voliče přitažlivějšími, a to při 
zajištění nejvyšší možné standardy ochrany údajů;
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1. navrhuje reformu volebního postupu s cílem konkrétním způsobem utvářet evropskou 
veřejnou sféru, a navrhuje proto v dostatečném předstihu před volbami do Evropského 
parlamentu v roce 2024 společné minimální normy a legislativní změny;

2. domnívá se, že je nezbytné zlepšit transparentnost a demokratickou odpovědnost 
Parlamentu posílením evropského rozměru voleb, zejména tím, že by se diskuse v rámci 
volebních kampaní přesunula z vnitrostátních témat na skutečně evropské otázky; kromě 
toho považuje za zásadní, aby se volby do Evropského parlamentu změnily v jediné 
evropské volby, na rozdíl od souboru 27 samostatných vnitrostátních voleb, což je 
způsob, jakým jsou zejména evropské volby vnímány dnes;

3. domnívá se, že evropské politické strany a evropská politická hnutí by měly hrát 
v evropských volbách významnější úlohu a měly by být pro voliče jasně viditelné; 

4. konstatuje, že odlišné volební kultury vyústily v řadu různých volebních systémů; 
domnívá se proto, že jsou zapotřebí společné minimální normy, aby se zajistilo sbližování 
s jednotným evropským volebním zákonem a rovnost hlasů občanů Unie, a to i pokud jde 
o: právo registrovat politickou stranu a kandidovat ve volbách, přístup k hlasování, 
navrhování kandidátů, dostupnost hlasování a průběh samotného volebního dne; 

5. vyzývá k vytvoření společného rámce s referenčními hodnotami a minimálními 
standardy pro volební pravidla v celé EU a navrhuje zaměřit se na důslednou koordinaci 
s vnitrostátními opatřeními pro provádění základních prvků jeho návrhů;

6. bere na vědomí úlohu Komise jako prostředníka v institucionálních rozhovorech mezi EP 
a Radou o reformě evropského volebního práva; domnívá se, že je nezbytné zapojit se do 
konstruktivního dialogu s Komisí mimo jiné s cílem vyhodnotit výsledky evropské sítě 
pro spolupráci v oblasti voleb, která byla zřízena v roce 2019, a inspirovat se z nich;

7. zdůrazňuje vazby mezi navrhovanými opatřeními pro přezkum aktu o volbách a jednacím 
řádem Evropského parlamentu, nařízením o evropských politických stranách a akčním 
plánem Evropské komise pro demokracii z prosince 2020, zejména vazby mezi těmito 
prvky:

- to, že se volby z velké části řídí pravidly platnými pouze v rámci konkrétní 
jurisdikce nebo které nemusely být formulovány s ohledem na online prostor bez 
hranic, 

- je zapotřebí užší spolupráce mezi regulačními orgány členských států,

- cíl větší transparentnosti v politické reklamě a komunikaci by se měl odrazit i 
v ustanoveních volebního práva;

8. domnívá se, že klíčovým horizontálním prvkem pro zlepšení kvality demokracie v EU 
a posílení evropského veřejného prostoru je genderová rovnost; vyzývá členské státy, 
aby tuto zásadu a ustanovení obsažená v návrhu Parlamentu v připojeném legislativním 
aktu uplatňovaly komplexně a v souladu se svými pravomocemi; vyzývá k zavedení 
kandidátních listin se stejným počtem mužů a žen na volitelných místech, například 
prostřednictvím střídavých seznamů nebo jiných rovnocenných metod, neboť v mnoha 
členských státech neexistují žádné právní předpisy, které by zajistily politickou rovnost 
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žen a mužů ve volbách;

9. považuje za zásadní, aby jak evropské, tak vnitrostátní politické strany a hnutí přijaly 
demokratické, informované a transparentní postupy pro výběr kandidátů do Evropského 
parlamentu, včetně vedoucího kandidáta, a zajistily tak přímé zapojení jednotlivých 
občanů, kteří jsou členy politických stran, včetně mimo jiné volby delegátů; domnívá se, 
že takovýto demokratický výběr by měly doprovázet nezbytné informace o schopnostech 
a dosavadních výsledcích aspirujících kandidátů;

10. domnívá se, že všichni evropští voliči by měli mít možnost označit upřednostňovaného 
kandidáta na předsedu Komise a že vedoucí kandidáti by měli mít možnost kandidovat 
ve všech členských státech, měli by být nominováni evropskou politickou stranou, hnutím 
nebo koalicí evropských stran a měli by přednést společný volební program;

11. vyzývá evropské politické strany a hnutí, aby nominovaly své kandidáty na funkci 
předsedy Komise – nebo společné kandidáty koalice evropských stran a hnutí – nejméně 
12 týdnů před začátkem voleb; domnívá se, že by měly být zajištěny závazné 
demokratické postupy a transparentnost výběru; očekává, že kandidáti budou zařazeni na 
první místo na příslušném seznamu společného volebního obvodu;

12. vyzývá k většímu zviditelnění evropských stran a hnutí prostřednictvím mediálních 
kampaní a volebních lístků a všech volebních materiálů; stanoví, že vnitrostátní strany 
během volební kampaně uvedou své přidružení k evropským politickým stranám a 
k odpovídajícímu vedoucímu kandidátovi;

13. očekává, že, pokud jde o jmenování kandidáta na předsedu Evropské komise, vedoucí 
představitelé evropských politických stran a parlamentních skupin společně určí, koho 
sdělí Evropské radě jako svého kandidáta na základě výsledku voleb do Evropského 
parlamentu a na základě dosažení možné většiny v nově zvoleném Parlamentu; očekává, 
že předseda Evropské rady bude konzultovat uvedené vedoucí představitele evropských 
politických stran a parlamentních skupin s cílem poskytnout informace pro proces 
nominace, a domnívá se, že tento proces by mohl být formalizován politickou dohodou 
mezi evropskými politickými stranami a interinstitucionální dohodou mezi Parlamentem 
a Evropskou radou;

14. navrhuje, aby byla zavedena praxe, podle níž by zainteresované parlamentní skupiny 
uzavřely „parlamentní dohodu“ s cílem zajistit politické kroky navazující na volby do 
Evropského parlamentu, přičemž by tato dohoda byla cestou, jak před jmenováním 
Komise získat většinu v Parlamentu;

15. domnívá se, že vytvoření společného volebního obvodu, z něhož bude zvoleno čtyřicet 
šest poslanců Evropského parlamentu a v jehož čele stojí kandidát každého politického 
směru na funkci předsedy Komise, by mohlo být příležitostí k posílení demokratického 
a nadnárodního rozměru evropských voleb; domnívá se, že cíle vytvoření společného 
volebního obvodu lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li zajištěna geografická, 
demografická a genderová vyváženost, a to tím, že se zajistí, aby menší členské státy 
nebyly ve srovnání s většími členskými státy znevýhodněny; v této souvislosti navrhuje 
stanovení závazného demografického zastoupení na seznamech pro společný volební 
obvod, jako jsou maximální limity pro kandidáty s bydlištěm ve stejném členském státě 
a minimální povinné zastoupení státních příslušníků různých členských států; vybízí 
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evropské strany a hnutí, aby na společné seznamy nominovaly kandidáty pocházející ze 
všech členských států;

16. domnívá se, že nadnárodní kandidátní listiny jsou nástrojem, který lze využít k vytvoření 
skutečných a funkčních evropských politických stran a hnutí;

17. navrhuje, aby byla pro každý subjekt, který je oprávněn předložit kandidátní listinu na členy 
Evropského parlamentu v celounijním volebním obvodu, platila společná ustanovení 
upravující výdaje spojené s evropskou volební kampaní; vyzývá k důsledné koordinaci 
s nadcházející revizí nařízení (EU, Euratom) č. 1141/20214 v této věci;

18. připomíná, že minimální věk pro způsobilost kandidovat ve 27 členských státech se 
pohybuje mezi 18 a 25 lety; vyzývá k zavedení jednotné harmonizované věkové hranice 
pro pasivní a aktivní volební práva ve všech členských státech jako způsobu, jak zajistit 
skutečnou rovnost ve volbách a zabránit diskriminaci v nejzákladnější oblasti občanství, 
konkrétně právu podílet se na demokratickém procesu;

19. domnívá se, že transparentnost volebního procesu a přístup ke spolehlivým informacím 
jsou zásadními prvky pro zvyšování evropského politického povědomí a zajištění volební 
účasti, která je dostatečně vysoká na to, aby představovala mandát voličů; zdůrazňuje, že 
občané by měli být s dostatečným předstihem – totiž 12 týdnů před volbami – 
informováni o kandidátech ve volbách do Evropského parlamentu a o přidružení 
vnitrostátních politických stran k evropské politické straně;

20. zdůrazňuje, že lhůty pro dokončení seznamu voličů před volbami do Evropského 
parlamentu se v jednotlivých členských státech značně liší; navrhuje, aby byl stanoven 
společný standard pro vytvoření a uzavření seznamu voličů nejpozději čtrnáct týdnů před 
dnem konání voleb, s cílem zlepšit přesnost informací o voličích a usnadnit jejich 
výměnu mezi členskými státy, jakož i usnadnit předcházení dvojímu hlasování a zajistit, 
aby toto dvojí hlasování, ať už je výsledkem administrativní chyby nebo porušení 
volebního práva, podléhalo účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím na vnitrostátní 
úrovni a vedlo k tomu, že členské státy přijmout nápravná opatření;

21. navrhuje zřídit Evropský volební úřad, který by koordinoval informace o evropských 
volbách, monitoroval uplatňování společných norem evropského volebního práva 
a dohlížel na výměnu informací o hlasování občanů Unie mimo jejich domovskou zemi; 
domnívá se, že takový úřad by mohl usnadnit účinnou výměnu informací, zejména sdílení 
osvědčených postupů mezi vnitrostátními orgány; navrhuje, aby hlavním úkolem úřadu 
byla správa kandidátních listin pro společné volební obvody;

22. navrhuje, aby byly stanoveny společné minimální standardy, které by zavedly jednotné 
požadavky na sestavování volebních seznamů;

23. domnívá se, že je nezbytné usnadnit přístup k volbám do Evropského parlamentu 
a zaručit, aby toto právo mohli uplaťnovat všichni všichni, kdo mají právo volit, včetně 
občanů Unie žijících mimo svou zemi původu, osob bez domova a vězňů, pokud je jim 
toto právo přiznáno podle vnitrostátních právních předpisů; vyzývá členské státy, aby 
zlepšily přístup k volebním místnostem a k právu volit pro osoby se zdravotním 
postižením;
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24. vyzývá členské státy, aby zavedly společná pravidla umožňující, aby všichni občané 
Unie, včetně těch, kteří žijí nebo pracují ve třetí zemi, měli právo hlasovat ve volbách do 
Evropského parlamentu;

25. domnívá se, že zavedení korespondenčního hlasování je nezbytné pro voliče, kteří se 
v den voleb nemohou dostavit do volebních místností, a že by mohlo zefektivnit průběh 
evropských voleb a zvýšit přitažlivost voleb pro voliče se zvláštními nebo výjimečnými 
okolnostmi; vyzývá členské státy, aby zvážily možnost zavedení doplňkových 
podpůrných nástrojů, jako je elektronické nebo internetové hlasování, v souladu se 
svými vnitrostátními tradicemi a s vhodnými zárukami;

26. domnívá se, že zavedení společného evropského volebního dne by vedlo k soudržnějším 
celoevropským volbám, a navrhuje proto stanovit 9. květen jako den voleb do 
Evropského parlamentu bez ohledu na den týdne, na který připadá, s možností, že se 
tento den stane státním svátkem; domnívá se, že je důležité, aby první předběžné 
oficiální výsledky voleb byly vyhlašovány souběžně ve všech členských státech v den 
voleb v 21:00 SEČ; 

27. domnívá se, že je důležité zajistit, aby po každých volbách byla vypracována zpráva 
o provádění s cílem zhodnotit fungování postupu voleb do Evropského parlamentu a 
v případě potřeby navrhnout zlepšení;

28. předkládá Radě připojený návrh na změnu Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi 
a parlamentům a vládám členských států. 
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, o zrušení 
rozhodnutí Rady (76/787/ESUO, EHS, Euratom) a o aktu o volbě členů Evropského 
parlamentu ve všeobecných a přímých volbách připojeném k tomuto rozhodnutí a 

o změně nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 223 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropského parlamentu,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

v souladu se zvláštním legislativním postupem1,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách2 
(dále jen „akt o volbě“), jenž je připojen k rozhodnutí 76/787/ESUO, EHS, Euratom3, 
vstoupil v platnost dne 1. července 1978 a byl následně pozměněn rozhodnutím 
2002/772/Euratom4 a rozhodnutím Rady (EU, Euratom) 2018/994 ze dne 13. července 
20185;

(2) Podle čl. 223 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví nezbytná 
ustanovení pro volbu členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách 
stanoví na základě návrhu Evropského parlamentu Rada zvláštním legislativním 
postupem jednomyslně a  po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. 

(3) Lisabonská smlouva Evropskému parlamentu nejen svěřila právo inciativy v souvislosti 
s ustanoveními týkajícím se volby jeho členů, ale také změnila charakter mandátu členů 
Evropského parlamentu a učinila je přímými zástupci občanů Unie namísto „zástupců 
lidu států sdružených ve Společenství“. Jedná se o zásadní změny, které by měly být 

1 Postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 
….
2 Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 5.
3 Rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1).
4 Rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom ze dne 25. června 2002 a ze dne 23. září 2002, kterým se mění Akt 
o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 
76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, s. 1).
5 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 1976 (Úř. věst. L 178, 16.7.2018, s. 1), není v platnosti. 
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zohledněny v modernizovaném evropském volebním právu tím, že budou začleněny 
nové prvky, jejichž cílem je posílit demokratickou legitimitu a přesněji zohlednit rozsah 
úlohy a pravomocí Evropského parlamentu. 

(4) Navzdory ustanovením aktu o volbě se volby do Evropského parlamentu z velké části 
řídí vnitrostátními předpisy, které se v jednotlivých členských státech značně liší, což 
vede k řadě různých volebních systémů. Volby do Evropského parlamentu se konají 
v různé dny a hlasy jsou odevzdávány vnitrostátním stranám s vnitrostátními kandidáty 
na základě vnitrostátních programů. Sblížení těchto různých volebních systémů přijetím 
jednotného evropského volebního práva založeného na jasných společných a zásadách 
a pravidlech by zajistilo voličskou rovnost všech občanů Unie a posílilo by evropský 
veřejný prostor. 

(5) Čl. 17 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (SEU) svěřuje Evropskému 
parlamentu právo volby předsedy Evropské komise. Má-li se toto právo řádně vyjádřit, 
je třeba vytvořit takový evropský veřejný prostor, jenž všem evropským voličům 
umožní označit jimi upřednostňovaného kandidáta na předsedu Evropské komise. Aby 
to bylo možné, je třeba, aby vedoucí kandidáti nominovaní evropskou politickou 
stranou, hnutím nebo koalicí evropských stran mohli ve všech členských státech hájit 
společný volební program. Stejně tak je třeba vytvořit celounijní volební obvod, kde 
v čelech kandidátních listin stojí kandidát na funkci předsedy Komise z každé politické 
rodiny, čímž se posílí demokratický a celoevropský charakter evropských voleb. 
Celounijní volební obvod by podléhal jasným pravidlům zajišťujícím genderovou 
a demografickou vyváženost se zvláštním ohledem na malé a středně velké členské 
státy. 

(6) Podle čl. 10 odst. 4 SEU politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření 
evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie. Evropské politické 
strany a hnutí by proto měly hrát důležitější úlohu v evropských volebních procesech, 
a to i tím, že budou mít možnost předkládat celoevropské kandidátní listiny 
v celounijním volebním obvodu, aby se tak s nimi mohli voliči seznámit a zvýšila se 
jejich viditelnost u voličů, a to jak na hlasovacích lístcích, tak v materiálech 
a publikacích souvisejících s kampaní. 

(7) V evropském akčním plánu pro demokracii6, se Komise zavázala k podpoře 
demokratické účasti, což zahrnuje inkluzivnost a rovnost v demokratické účasti, jakož 
i genderovou vyváženost v oblasti politiky a rozhodovacích procesů. Ve své strategii 
pro rovnost žen a mužů na období let 2020–20257Komise uvedla, že zajištění rovných 
příležitostí pro účast na společenském dění má pro zastupitelskou demokracii na všech 
úrovních. Rovnost žen a mužů a demokratické, informované a transparentní postupy pro 
výběr kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu, včetně vedoucího kandidáta, 
představují klíčové horizontální prvky posílení zastupitelského rozměru a demokracie. 

(8) Transparentnost volebních postupů a přístup ke spolehlivým a včasným informacím 
o voličích a kandidátech jsou důležité pro zajištění spolehlivosti volebních procesů, 
zvýšení evropského politického povědomí a zajištění velké voličské účasti. Je důležité 

6 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů o evropském akčním plánu pro demokracii (COM(2020) 0790).
7 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů nazvané „Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025“ (COM(2020)0152).
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usnadňovat výměnu informací o voličích mezi členskými státy, aby se zabránilo 
dvojímu hlasování. Občané Unie by navíc měli být v dostatečném předstihu před 
volbami do Evropského parlamentu informováni o kandidátech kandidujících v těchto 
volbách a o přidružení vnitrostátních politických stran k evropské politické straně. Je 
proto třeba stanovit povinné časové lhůty pro vytvoření seznamů voličů a kandidátních 
listin. 

(9) Je třeba vytvořit evropský volební orgán, který by spravoval celounijní volební obvod. 
Takovýto evropský volební orgán by měl zásadní význam pro koordinaci informací 
o evropských volbách a monitorování uplatňování společných norem evropského 
volebního práva, neboť by zajišťoval účinnou informací a osvědčených postupů mezi 
vnitrostátními subjekty. Dále.

(10) Aby se podpořila voličská účast ve volbách do Evropského parlamentu, měly by členské 
státy umožnit hlasování s předstihem a korespondenční hlasování. V zájmu plného 
využití možností, které přináší technologický vývoj, by členské státy měly také povolit 
elektronické a internetové hlasování, přičemž by měly zajistit spolehlivost výsledků, 
důvěrnost hlasování a ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými právními 
předpisy Unie. 

(11) Občané Unie mají právo účastnit se na jejím demokratickém životě, a to zejména 
hlasováním nebo kandidaturou ve volbách do Evropského parlamentu. Členské státy by 
měly přijmout opatření nezbytná k tomu, aby umožnily svým občanům pobývajícím 
nebo pracujícím ve třetí zemi, osobám bez domova a osobám ve výkonu trestu v EU 
uplatnit jejich právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu. Rovněž by měly 
být usnadněn přístup k volebním místnostem pro všechny občany, zejména pak pro 
osoby se zdravotním postižením. 

(12) Minimální věk pro aktivní hlasovací právo není ve 27 členských státech stejný. Je třeba 
zavést harmonizovanou věkovou hranici pro aktivní a pasivní hlasování, aby se zajistila 
rovnost a zabránilo diskriminaci při uplatňování nejzákladnějšího občanského 
a politického práva – práva volit. 

(13) Volební akt z roku 1976 stanovil společné období konání voleb, přičemž členským 
státům svěřil pravomoc stanovit přesné datum a čas voleb v rámci tohoto vymezeného 
období. Skutečné celoevropské volby vyžadují nejen to, aby probíhaly ve stejném 
období, ale musí se konat ve společný evropský volební den. Volby do Evropského 
parlamentu by se měly konat 9. května, v Den Evropy, kdy si připomínáme výročí 
Schumanovy deklarace ze dne 9. května 1950. 

(14) Volební akt by měl být zrušen a nahrazen následovně, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podmínky volby členů Evropského parlamentu všeobecným přímým 
hlasováním v souladu s jednotným volebním postupem a zásadami společnými všem 
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členským státům. 

Článek 2:

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(1) „politickou stranou“ sdružení občanů, které sleduje politické cíle a které je buď uznáno, 
nebo zřízeno v souladu s právním řádem alespoň jednoho členského státu a které má 
v úmyslu utvořit evropskou koalici vnitrostátních politických stran a/nebo vnitrostátních 
politických hnutí nebo se k ní připojit s cílem předložit kandidátní listinu a vést kampaň 
v celounijním volebním obvodu;

(2) „politickým hnutím“ sdružení občanů, které sleduje politické cíle, avšak není politickou 
stranou, je registrováno jako sdružení voličů podle příslušných vnitrostátních 
ustanovení a má v úmyslu utvořit evropskou koalici vnitrostátních politických stran 
a/nebo vnitrostátních politických hnutí nebo se k ní připojit s cílem předložit kandidátní 
listinu a vést kampaň v celounijním volebním obvodu; 

(3) „evropskou koalicí vnitrostátních politických stran a/nebo vnitrostátních politických 
hnutí“ volební spojenectví vnitrostátních politických stran a/nebo vnitrostátních 
politických hnutí, jejichž počet zaokrouhlený směrem nahoru na nejbližší celé číslo se 
rovná jedné čtvrtině členských států a které předkládají kandidátní listinu a vedou 
kampaň v celounijním volebním obvodu;

(4) „evropskou politickou stranou“ politické spojenectví vnitrostátních politických stran, 
které sleduje politické cíle a je registrováno u Úřadu pro evropské politické strany 
a evropské politické nadace v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014 (8) pro 
účely předložení kandidátní listiny a vedení kampaně v celounijním volebním obvodu;

(5) „evropským politickým hnutím“ nadnárodní sdružení občanů přítomné v alespoň jedné 
čtvrtině členských států, které zastupuje nejméně 0,01 % obyvatelstva daných členských 
států s hlasovacím právem a sleduje politické cíle, avšak není evropskou politickou 
stranou a je uznáváno pro účely předložení kandidátní listiny a provádění kampaní 
v celounijním volebním obvodu;

(6) „evropskou volební koalicí“ volební spojenectví dvou nebo více evropských politických 
stran nebo evropských politických hnutí, které předkládají kandidátní listinu a vedou 
kampaň v celounijním volebním obvodu. K tomuto volebnímu spojenectví se mohou 
rovněž připojit vnitrostátní politické strany nebo vnitrostátní politická hnutí, pokud 
nejsou přidružena k evropské politické strany a pokud k žádné z evropských politických 
stran v tomto volebním spojenectví není přidružena jiná vnitrostátní politická strana;

(7) „evropským politickým subjektem“ evropská politická strana, evropské politické hnutí, 
evropská volební aliance nebo evropská koalice vnitrostátních politických stran nebo 
vnitrostátních politických hnutí;

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statutu 
a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 2014, 4.11.2014).
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(8) „nadnárodní listinou“ kandidatura nebo kandidátní listina podaná v celounijním 
volebním obvodu;

(9) „volebním obdobím“ období začínající čtrnáct týdnů před dnem konání voleb a končící 
volebním dnem;

(10) „financováním z rozpočtu Unie“ grant udělený v souladu s hlavou VIII nebo příspěvek 
udělený v souladu s hlavou XI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 („finanční nařízení“).

Článek 3

Vnitrostátní ustanovení

Pokud jde o prvky, které toto nařízení neupravuje, a s výhradou jeho ustanovení se volební 
postup řídí v každém členském státě vnitrostátními předpisy.

Těmito vnitrostátními předpisy, jež mohou případně zohledňovat specifické situace 
v jednotlivých členských státech, nesmí být dotčen v zásadě poměrný charakter volebního 
systému.

Článek 4

Hlasovací práva

Každý občan Evropské unie ve věku nejméně 18 let a více má právo volit a být volen ve 
volbách do Evropského parlamentu ve vnitrostátních volebních obvodech a v celounijním 
volebním obvodu, s výhradou členských států, které ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost 
stanovily věkovou hranici pro právo volit a být volen nižší než 18 let.

Článek 5

Výkon volebního práva

Členské státy zajistí, aby všichni občané Unie, včetně osob, které žijí nebo pracují ve třetí 
zemi, a osob bez domova nebo ve výkonu trestu odnětí svobody v EU, měli právo a možnost 
vykonávat své volební právo ve volbách do Evropského parlamentu, aniž jsou dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy nebo soudní rozhodnutí vydaná v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy ve vztahu k osobám ve výkonu trestu odnětí svobody.

Článek 6

Jediné hlasování

1. Při volbách členů Evropského parlamentu ve vnitrostátních volebních obvodech může 
každý volit pouze jednou.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že dvojí hlasování ve volbách do 
Evropského parlamentu ve vnitrostátních volebních obvodech bude podléhat účinným, 
přiměřeným a odrazujícím sankcím.

Článek 7
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Přístupnost

Členské státy zajistí všem občanům, zejména osobám se zdravotním postižením, fyzický 
a senzorický přístup k volebním místnostem.

Článek 8

Korespondenční hlasování

1. Členské státy zajistí ve volbách do Evropského parlamentu možnost korespondenčního 
hlasování, a to i pro občany žijící ve třetí zemi, a přijmou opatření, která zajistí, aby bylo 
korespondenční hlasování přístupné, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Členské 
státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily spolehlivost a důvěrnost hlasování 
a ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy Unie.

2. Členské státy mohou stanovit další možnosti hlasování prostřednictvím elektronických 
a internetových systémů, aniž je dotčeno hlasování v zastoupení, pokud je v okamžiku vstupu 
tohoto nařízení v platnost umožňují platné vnitrostátní předpisy. V případě elektronického 
hlasování, hlasování prostřednictvím internetu a hlasování v zastoupení přijmou členské státy 
veškerá nezbytná opatření k zajištění spolehlivosti a důvěrnosti hlasování a ochrany osobních 
údajů v souladu s platnými právními předpisy Unie.

Článek 9

Stanovení seznamu voličů

Lhůta pro sestavení a uzavření seznamu voličů v každém členském státě je nejpozději čtrnáct 
týdnů přede dnem konání voleb podle čl. 19 odst. 1.

Článek 10

Zásady výběru kandidátů

Všechny politické strany, politická hnutí a evropské volební subjekty, které se účastní voleb 
do Evropského parlamentu, vybírají své kandidáty do těchto voleb transparentně a v souladu 
s demokratickými postupy.

Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu musí zajišťovat genderovou paritu. 
To bude zaručeno zavedením kandidátních listin se stejným počtem mužů a žen na 
volitelných místech. Jména mužů a žen jsou na hlasovacích lístcích uvedena střídavě.

Článek 11

Předkládání kandidátů

Lhůta pro předložení kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu je dvanáct 
týdnů před volebním dnem uvedeným v čl. 19 odst. 1.

Článek 12

Volební systém
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1. Volby probíhají všeobecným a přímým hlasováním a jsou svobodné a tajné.

2. Členové Evropského parlamentu jsou voleni jako zástupci občanů Unie podle zásad 
poměrného zastoupení v každém členském státě a v celounijním volebním obvodu.

3. V každém členském státu jsou členové Evropského parlamentu voleni systémem 
kandidátních listin nebo jednoho přenosného hlasu. Členské státy mohou umožnit hlasování 
na základě kandidátních listin s přednostními hlasy postupem, který stanoví.

4. V celounijním volebním obvodu jsou členové Evropského parlamentu voleni na základě 
systému uzavřených kandidátních listin.

Článek 13

Uzavírací klauzule

1. Členské státy mohou stanovit minimální hranici pro přidělení mandátů ve vnitrostátních 
volebních obvodech. Na vnitrostátní úrovni nesmí být tento práh vyšší než 5 % celkového 
počtu odevzdaných platných hlasů.

2. V celounijním volebním obvodu uvedeném v článku 15 se minimální hranice pro přidělení 
mandátů nepoužije.

Článek 14

Vnitrostátní volební obvody

Aniž je dotčen článek 15, mohou členské státy mohou podle své konkrétní vnitrostátní situace 
zřídit pro volby do Evropského parlamentu jeden volební obvod nebo rozdělit své volební 
území jiným způsobem na menší celky, aniž tím je celkově dotčen poměrný charakter 
volebního systému.

Každý členský stát v souladu s příslušnými vnitrostátními ustanovení stanoví strop výdajů na 
volební kampaně kandidátů v příslušných vnitrostátních volebních obvodech.

Článek 15

Celounijní volební obvod

1. Je vytvořen jeden volební obvod tvořený celým územím Evropské unie, z něhož je zvoleno 
čtyřicet šest poslanců Evropského parlamentu.

2. Volbou kandidátů v celounijním volebním obvodu není dotčen počet členů Evropského 
parlamentu volených v jednotlivých členských státech.

3. Při volbě členů Parlamentu ve volebním obvodu v celé Unii se použije jednotný volební 
postup.

4. Evropské politické strany, evropská politická hnutí, evropské volební koalice a evropské 
koalice vnitrostátních stran nebo vnitrostátních politických hnutí mohou předkládat 
registrační seznamy Evropskému volebnímu úřadu zřízenému článkem 27.
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5. Nejpozději 12 týdnů před volebním dnem poskytnou evropské volební subjekty 
Evropskému volebnímu úřadu dokument uvádějící, že všichni kandidáti souhlasí se svým 
zařazením na kandidátní listinu. V tomto dokumentu jsou uvedena plná jména uchazečů, číslo 
průkazu totožnosti nebo cestovního pasu, datum, místo pobytu, místo podpisu a vlastnoruční 
podpis.

6. Pokud kandidaturu předkládá evropské politické hnutí, musí být seznam kandidátů 
podporován alespoň v jedné čtvrtině členských států počtem voličů, který se rovná alespoň 
0,01 % počtu voličů v příslušných členských státech.

7. Pokud kandidaturu předkládá evropská volební koalice, musí ji tvořit alespoň dvě evropské 
politické strany nebo dvě evropská politická hnutí, nebo jedna evropská politická strana 
a jedno evropské politické hnutí.

8. Pokud kandidaturu předkládá evropská koalice vnitrostátních politických stran nebo 
vnitrostátních politických hnutí, musí ji tvořit vnitrostátní politické strany nebo vnitrostátní 
politická hnutí, jejichž počet se přinejmenším rovná jedné čtvrtině členských států, v případě 
potřeby po zaokrouhlení nahoru na nejbližší celé číslo.

9. Evropský volební orgán ověří, zda předložené kandidátní listiny splňují požadavky 
stanovené v tomto článku, a vyhlásí kandidatury jedenáct týdnů před volebním dnem.

10. Každý evropský volební subjekt smí předložit nejvýše jednu kandidaturu.

11. Hlasovací lístky obsahující seznam kandidátů pro celounijní volební obvod nesou název 
a logo příslušného evropského volebního subjektu.

12. Na kandidátních listinách pro celounijní volební obvod mohou být pouze kandidáti, kteří 
jsou v souladu s právem EU občany Unie.

13. Pokud kandidát žije ve třetí zemi, je jeho místem bydliště pro účely sestavení kandidátní 
listiny jeho poslední místo bydliště před odchodem z Evropské unie. V případě občanů Unie, 
kteří se narodili a mají bydliště ve třetí zemi, odpovídá místo bydliště pro účely sestavení 
kandidátní listiny místu bydliště v členském státě, jehož je kandidát státním příslušníkem.

14. Počet kandidátů na listinách pro celounijní volební obvod se rovná počtu mandátů 
uvedenému v odstavci 1.

15. Listiny obsahují kandidáty, kteří mají bydliště alespoň v polovině členských států, aniž by 
došlo k opakování místa pobytu až do pozice odpovídající číslu, který je výsledkem vydělení 
celkového počtu členských států dvěma. 

16. V zájmu demografické vyváženosti je na kandidátní listině postupně uveden stejný počet 
kandidátů z kteréhokoli členského státu v každé z pěti skupin členských států uvedených 
v příloze 1 až do místa odpovídajícího počtu získanému vydělením celkového počtu 
členských států dvěma, v případě potřeby zaokrouhleným nahoru na nejbližší celé číslo.

17. Pořadí kandidátů z kteréhokoli členského státu v každé z pěti skupin členských států 
uvedených v příloze 1 je v každé z pěti částí listiny odlišné až do místa odpovídajícího počtu 
získanému vydělením celkového počtu členských států dvěma, v případě potřeby 
zaokrouhleným nahoru na nejbližší celé číslo.
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18. Počet obyvatel členských států vypočítá Komise (Eurostat) na základě nejnovějších údajů 
poskytnutých členskými státy podle metodiky stanovené nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1260/2013.

19. Kampaň v celounijním volebním obvodě začíná osm týdnů před volebním dnem. V den 
konání voleb je kampaň zakázána.

20. Provozovatelé veřejnoprávního vysílání na evropské a vnitrostátní úrovni poskytnou 
vysílací čas v poměru k výsledkům předchozích voleb do celounijního volebního obvodu, 
přičemž každé kandidátní listině poskytnou určitý minimální vysílací čas.

21. Členské státy předají počty hlasů získaných jednotlivými kandidátními listinami 
Evropskému volebnímu úřadu. Evropský volební úřad vypracuje souhrn vnitrostátních 
výsledků, rozdělí mandáty d’Hondtovou metodou v souladu s odstavcem 22 a vyhlásí 
kandidáty zvolené za poslance Evropského parlamentu. 

22. Rozdělení křesel na základě výsledků hlasování probíhá v souladu s těmito pravidly:

a) Počet hlasů, které získali kandidáti, je uveden ve sloupci v pořadí o nejvyššího po 
nejnižší;

b) Počet hlasů, které získali jednotliví kandidáti, se vydělí čísly 1, 2, 3 atd. až do čísla, 
které se rovná počtu mandátů odpovídajícímu danému volebnímu obvodu; výsledkem je 
tabulka, jejíž vzor je uveden v příloze 2. Mandáty jsou přiděleny kandidátům, kteří mají 
v tabulce nejvyšší poměr, a to v sestupném pořadí.

c) Pokud se dva mandáty odpovídající různým kandidaturám vyskytnou na seznamu 
kvocientů na témže místě, je mandát přidělen listině s nejvyšším počtem získaných hlasů. 
Pokud mají dva kandidáti stejný počet hlasů, první takový případ rozhodne los, 
následující případy jsou řešeny alternativně.

23. Pokud člen Parlamentu zvolený v celounijním volebním obvodu zemře, odstoupí nebo je 
zbaven mandátu, je uvolněný mandát obsazen dalším kandidátem na kandidátní listině, na níž 
byl původně zvolen člen, který zemřel, odstoupil nebo byl zbaven mandátu.

24. Pokud se uvolní mandát člena zvoleného v celounijním volebním obvodu v důsledku 
úmrtí, odstoupení nebo zbavení mandátu, předseda Evropského parlamentu o tom neprodleně 
vyrozumí Evropský volební úřad 

Článek 16

Financování volebních kampaní v celounijním volebním obvodu

1. Každý evropský volební subjekt, kterému Evropský volební úřad povolí sestavit kandidátní 
listinu na členy Evropského parlamentu v celounijním volebním obvodu, jmenuje hlavního 
volebního administrátora, který odpovídá za vypracování celkového účetního plánu příjmů 
a výdajů volební kampaně.

2. Hlavní volební administrátor musí být občanem Unie, který nebyl odsouzen za trestné činy, 
které by v členském státě bydliště vedly k jeho vyloučení z účasti ve volbách nebo výkonu 
veřejné funkce. 
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Hlavní volební administrátor nesmí kandidovat ve volbách.

3. Hlavní volební administrátor zřídí nejméně 12 týdnů před volebním dnem bankovní účet. 
Tento bankovní účet musí zřídit ve finančním subjektu se sídlem ve stejném městě, v němž 
má volební subjekt své ústředí.

Veškeré finanční prostředky určené na financování volebních výdajů se ukládají na tento 
bankovní účet a veškeré výdaje se hradí z tohoto bankovního účtu.

4. Aniž je dotčen čl. 21 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, volební kampaň 
evropských volebních subjektů je financována výhradně ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie.

Evropské volební subjekty, které získaly ve volbách alespoň jeden mandát, obdrží za každý 
hlas získaný v celounijním volebním obvodu v předchozích volbách do Evropského 
parlamentu počáteční částku 0,50 EUR. Komise tuto počáteční částku každý pět let upraví 
podle průměrné inflace.

Částky volebního financování, které nejsou plně využity v kampani, se vrací do souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.

5. Evropské politické strany musí ve svých ročních účetních závěrkách předkládaných 
v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 1141/2014 jasně označit výdaje spojené s evropskou 
volební kampaní.

6. Do šesti měsíců od konání voleb předloží evropské volební subjekty Evropskému účetnímu 
dvoru účty volební kampaně, včetně finančních výkazů a jejich příloh, které zahrnují příjmy, 
výdaje, aktiva a pasiva kampaně na základě mezinárodních účetních standardů vymezených 
v článku 2 nařízení (ES) č. 1606/20029.

7. Účty volební kampaně zveřejňujeEvropský volební úřad na internetových stránkách 
vytvořených za tímto účelem.

8. Evropské volební subjekty poskytují veškeré informace, o které Evropský účetní dvůr 
požádá pro účely auditu.

9. Pokud má Evropský účetní dvůr podezření na nedovolenou činnost, podvod nebo korupci, 
které by mohly poškodit finanční zájmy Evropské unie, informuje o této skutečnosti Evropský 
volební úřad, Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a úřad OLAF. 

10. Evropský volební úřad může evropskému volebnímu subjektu uložit pokutu až do výše 
trojnásobku částky, kterou tento subjekt na základě zjištění Evropského účetního dvora 
neoprávněně vynaložil na volební kampaň v celounijním volebním obvodu.

11. Na základě zjištění Evropského účetního dvora a v případě, že byly zjištěny alespoň tři 
případy porušení, může Evropský volební úřad dotčenému evropskému volebnímu subjektu 
zakázat, aby v příštích volbách do Evropského parlamentu předložil kandidátní listinu 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů 
(Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).
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v celounijním volebnímu obvodu.

12. Rozhodnutí Evropského volebního úřadu mohou být v souladu s příslušnými 
ustanoveními SFEU napadena u Soudního dvora Evropské unie.

Článek 17

Společná ustanovení o kampaních

1. Volební kampaň začíná nejdříve osm týdnů před volebním dnem. Volební kampaně 
zahrnují zejména výzvu k hlasování ve volbách do Evropského parlamentu prostřednictvím 
tištěných nebo digitálních materiálů a dalších formátů veřejné komunikace, mediální reklamy 
a veřejných akcí. Pokud je vnitrostátní politická strana přidružena k některému evropskému 
politickému subjektu, musí volební materiály obsahovat odkaz na volební program tohoto 
subjektu.

2. Na hlasovacích lístcích používaných pro volby do Evropského parlamentu ve vnitrostátních 
volebních obvodech jsou názvy a loga vnitrostátních stran, popřípadě vnitrostátních 
politických hnutí, uvedeny stejně výrazně jako názvy a loga evropských politických stran, 
evropských politických hnutí a evropských volebních koalic, pokud jsou k některé z nich 
přidruženy. 

Členské státy podněcují politické subjekty k tomu, aby o přidružení informovaly při 
televizním a rozhlasovém vysílání a na materiálech používaných při volební kampani. 

3. Pravidla upravující doručování volebních materiálů voličům v souvislosti s volbami do 
Evropského parlamentu jsou shodná s pravidly pro volby na celostátní, regionální nebo místní 
úrovni v daném členském státě.

4. Členské státy zajistí, aby při volební kampani v celounijním volebním obvodu měly 
evropské volební subjekty zajištěno stejné zacházení a příležitosti jako vnitrostátní strany 
a vnitrostátní politická hnutí.

Článek 18

Vnitrostátní orgány odpovědné za výměnu údajů o voličích a kandidátech

1. Každý členský stát určí kontaktní orgán, který bude odpovědný za výměnu údajů o voličích 
a kandidátech s kontaktními orgány v ostatních členských státech a s Evropským volebním 
úřadem zřízeným podle článku 27.

2. Vnitrostátní orgán uvedený v odstavci 1 zahájí v souladu s platnými právními předpisy EU 
o ochraně osobních údajů přenos údajů uvedených ve směrnici Rady 93/109/ES10 o občanech 
Unie, kteří byli zapsáni do seznamu voličů nebo kandidují v členském státě, jehož nejsou 
státními příslušníky, těmto kontaktním orgánům a Evropskému volebnímu úřadu nejpozději 
šest týdnů před volebním dnem uvedeným v čl. 19 odst. 1.

10 Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být 
volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou 
jeho státními příslušníky (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, p. 34).
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Článek 19 

Volební den

1. Volby do Evropského parlamentu se konají dne 9. května posledního roku volebního 
období podle článku 20. Hlasování ve všech členských státech musí být ukončeno téhož dne 
do 21:00 místního času.

2. Členské státy nesmí zveřejnit oficiální výsledky sčítání hlasů před uzavřením volebních 
místností v tom členském státě, jehož voliči hlasují jako poslední v rámci období uvedeného 
v odstavci 1.

3. Volebním dnem nejsou dotčeny žádné akce pořádané na oslavu Evropského dne 
v členských státech.

Členské státy mohou vyhlásit den konání voleb za státní svátek.

Článek 20

Volební období

1. Pětileté funkční období, na které jsou členové Evropského parlamentu voleni, začíná 
zahájením prvního zasedání po volbách.

2. Funkční období členů Evropského parlamentu začíná a končí současně s obdobím 
uvedeným v odstavci 1.

Článek 21

Svolání Parlamentu

Dodatečně k povinnosti uvedené v článku 229 Smlouvy o fungování Evropské unie se 
Evropský parlament sejde, aniž by musel být svolán, první úterý po uplynutí lhůty jednoho 
měsíce od volebního dne.

Článek 22 

Ověřování pověřovacích listin

Evropský parlament ověří pověřovací listiny členů Evropského parlamentu. 

Přitom přihlíží k výsledkům úředně vyhlášeným členskými státy a Evropským volebním 
úřadem a rozhoduje ve sporech, které vznikají na základě tohoto nařízení, s výjimkou sporů 
týkajících se ustanovení vnitrostátních předpisů, na něž toto nařízení odkazuje.
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Článek 23

Neslučitelnost funkcí

1. Funkce člena Evropského parlamentu je neslučitelná s funkcemi:

– člena vlády členského státu

– člena vnitrostátního nebo regionálního parlamentu či shromáždění s legislativními 
pravomocemi,

– člena Evropské komise,

– soudce, generálního advokáta nebo tajemníka Soudního dvora Evropské unie,

– člena výkonné rady Evropské centrální banky,

– člena Účetního dvora,

– evropského veřejného ochránce práv,

– člena Evropského hospodářského a sociálního výboru,

– člena Výboru regionů,

– člena výborů nebo jiných subjektů vytvořených na základě Smlouvy o fungování 
Evropské unie nebo Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 
energii za účelem správy finančních prostředků Unie nebo k provádění stálých 
přímých správních úkolů,

– člena správní rady, řídícího výboru nebo zaměstnance Evropské investiční banky,

– činného úředníka nebo zaměstnance orgánů a institucí Evropské unie nebo k ní 
připojených specializovaných subjektů nebo Evropské centrální banky.

2. Členské státy mohou přijmout na vnitrostátní úrovni další pravidla týkající se 
neslučitelnosti s funkcí člena Evropského parlamentu.

3. Členové Evropského parlamentu, na které se v průběhu volebního období uvedeného 
v článku 20 začnou vztahovat odstavce 1 a 2, jsou nahrazeni v souladu s článkem 25.

Článek 24

Vnější parlamentní činnost

Po zvolení určí členové Evropského parlamentu obec a případně region v členském státě, 
v němž mají bydliště, z nichž budou vykonávat vnější parlamentní činnost.

Článek 25

Osobní a nezávislé hlasování

1. Členové Evropského parlamentu hlasují jednotlivě a osobně. Nejsou vázáni žádnými 
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pokyny a mandát, který obdrží, není vázaný. Zastupují všechny občany Unie.

2. Členové Evropského parlamentu požívají výsad a imunit podle Protokolu č. 7 o výsadách 
a imunitách Evropské unie připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování 
Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

Článek 26

Uvolněné funkce

1. Mandát se uvolní zánikem mandátu člena Evropského parlamentu v případě jeho 
odstoupení, úmrtí, nebo pokud je mandátu zbaven.

2. S výhradou jiných ustanovení tohoto nařízení stanoví každý členský stát vhodné postupy 
pro obsazení mandátu, který se uvolní během volebního období uvedeného v článku 20, na 
zbytek tohoto období.

3. Jestliže právní předpisy členského státu výslovně stanoví možnost zbavení mandátu člena 
Evropského parlamentu, zaniká jeho mandát podle uvedených právních předpisů. Příslušné 
vnitrostátní orgány o tom uvědomí Evropský parlament.

4. Uvolní-li se mandát odstoupením nebo úmrtím, uvědomí o tom předseda Evropského 
parlamentu neprodleně příslušné orgány dotyčného členského státu.

5. Pokud Parlament vyhlásí uvolnění mandátu člena zvoleného v celounijním volebním 
obvodu, informuje o tom předseda Parlamentu Evropský volební úřad a vyzve jej, aby místo 
neprodleně obsadil.

Volné místo člena zvoleného v celounijním volebním obvodu je obsazeno následujícím 
kandidátem v pořadí na příslušné listině.

Článek 27 

Evropský volební úřad

1. Zřizuje se Evropský volební úřad, jehož úkolem je koordinovat výměnu informací 
o evropských volbách v celé EU, sledovat provádění tohoto nařízení, dohlížet na výměnu 
informací o občanech Unie, kteří volí mimo svou domovskou zemi, a provádět a sledovat 
volební proces v celounijním volebním obvodu.

2. Úřad je nezávislý a své úkoly vykonává v plném souladu s tímto nařízením.

Úřad vykonává všechny funkce související s volebním procesem v celounijním volebním 
obvodu a udržuje styk s orgány uvedenými v článku 18.

Kandidátní listiny pro celounijní volební obvod se podávají úřadu, který ověří, zda byly 
splněny veškeré podmínky stanovené v tomto nařízení. Úřad zřídí a spravuje rejstřík různých 
kandidátních listin pro celounijní volební obvod předložených evropskými volebními 
subjekty a informace o nich uvedené v rejstříku zveřejní.

Aniž je dotčen článek 18, orgány uvedené v článku 18 předají úřadu nejpozději šest týdnů 
přede dnem konání voleb údaje týkající se jejich vnitrostátních seznamů voličů.
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Ve svém rozhodnutí úřad plně zohlední základní právo volit a být volen.

3. Úřad se skládá z jednoho člena jmenovaného každým členským státem, který je 
vysokoškolským pedagogem v oboru práva nebo politických věd. Členové úřadu volí 
samostatným hlasováním prostou většinou předsedu, místopředsedu a tajemníka. Úřad přijímá 
rozhodnutí na základě konsensu, nebo není-li to možné, prostou většinou.

Členové úřadu nesmějí být členy Evropského parlamentu, nesmí být v žádné volené funkci 
a nesmí být současným ani bývalým zaměstnancem orgánu Evropské unie nebo evropské 
politické strany, evropského politického hnutí nebo evropské politické nadace.

4. Úřad je zastupován svým předsedou, který přijímá veškerá rozhodnutí jménem úřadu.

Pokud předseda úřadu přestane splňovat podmínky požadované pro výkon svých povinností, 
může být odvolán vzájemnou dohodou nejméně tří pětin členů úřadu a na základě zprávy 
vypracované alternativní většinou s odůvodněním návrhu na odvolání. 

Předseda úřadu vykonává své pracovní povinnosti nezávisle. Při jednání jménem úřadu 
předseda nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádného orgánu nebo vlády ani od jiné 
instituce či subjektu. Předseda úřadu se zdrží jednání, které je neslučitelné s povahou jeho 
povinností.

Členové úřadu jsou jmenováni na pětileté období bez možnosti opětovného jmenování na 
následující období.

Pětileté funkční období úřadu začíná 30 dnů po začátku volebního období uvedeného v článku 
20.

Uvolněné místo v úřadu z důvodu odstoupení, odchodu do důchodu, odvolání nebo úmrtí 
člena je obsazeno stejným postupem jako při původním jmenování.

5. Úřad se fyzicky nachází v Evropském parlamentu, což mu umožňuje využívat potřebné 
kancelářské prostory, pracovníky, služby a administrativní podporu. 

6. Úřad předloží Evropskému parlamentu do jednoho roku po volbách do Evropského 
parlamentu zprávu o organizaci voleb do Evropského parlamentu a o provádění tohoto 
nařízení a plnění jeho cílů. Evropský volební úřad dohlíží nad uplatňováním postupu 
uvedeného v článku 15. 

7. Evropský volební úřad je financován ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, včetně odměn 
jeho členů během volebního období. 

Vyčleněné prostředky musí dostačovat k zajištění plného a nezávislého fungování úřadu. 
Předseda úřadu zašle Evropskému parlamentu návrh rozpočtového plánu úřadu a tento plán se 
zveřejní. Povinnostmi schvalující osoby ve vztahu k uvedeným prostředkům pověří Evropský 
parlament předsedu úřadu. 

Článek 28

Změna nařízení (ES, Euratom) č. 1141/2014

Nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 se mění takto:
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v článku 21 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. S výhradou druhého pododstavce mohou být prostředky na financování evropských 
politických stran ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jiného zdroje použity 
k financování kampaní vedených evropskými volebními subjekty v souvislosti s volbami do 
Evropského parlamentu, jichž se evropské politické strany nebo jejich členové účastní.

V souladu s článkem 16 nařízení Rady … o volbě členů Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách se financování a možné omezení volebních nákladů pro 
všechny politické strany, kandidáty a třetí strany ve volbách do Evropského parlamentu ve 
vnitrostátních volebních obvodech a jejich účast v těchto volbách řídí vnitrostátními právními 
předpisy jednotlivých členských států.“

Článek 29

Zrušení

1. Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a rozhodnutí 
Rady 76/787/ESOU, EHS, Euratom, které tento akt stanoví, se zrušuje.

2. Odkazy na zrušený akt se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 30

Přechodná ustanovení

V případě voleb do Evropského parlamentu v celounijním volebním obvodu v roce 2024 se 
volební financování evropských volebních subjektů pro účely čl. 16 odst. 4 druhého 
pododstavce vypočítá na základě součtu celkového počtu hlasů odevzdaných pro vnitrostátní 
politické strany a k nim přidružené národní politické hnutí ve volbách do Evropského 
parlamentu v roce 2019. V případě evropských koalic vnitrostátních politických stran nebo 
hnutí se volební financování vypočítá na základě hlasů odevzdaných pro každou vnitrostátní 
politickou stranu nebo vnitrostátní politické hnutí přidružené ke stálé koalici ve volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2019.

Článek 31

Vstup v platnost

1. Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po jeho schválení 
členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.

2. Členské státy oznámí generálnímu sekretariátu Rady ukončení svých vnitrostátních 
postupů.

Článek 32

Doložka o přezkumu

Seznam členských států v každé z pěti skupin uvedených v příloze 1 tohoto nařízení se změní, 
pokud dojde ke změně počtu obyvatel v souvislosti s rozšířením Evropské unie o nové 
členské státy podle článku 49 Smlouvy o EU. 
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PŘÍLOHA 1. TABULKA - 27 ČLENSKÝCH STÁTŮ EU ROZDĚLENÝCH DO 
KATEGORIÍ PODLE POČTU OBYVATEL

Kategorie Členský stát Počet obyvatel
Německo 83.166.711
Francie 67.320.216
Itálie 59.641.488
Španělsko 47.332.614

Skupina A (37,9 milionu - 83,1 milionu)

Polsko 37.958.138
Rumunsko 19.328.838
Nizozemsko 17.407.585
Belgie 11.522.440
Řecko 10.718.565

Skupina B (10,7 milionu-19,3 milionu)

Česko 10.693.939
Švédsko 10.327.589
Portugalsko 10.295.909
Maďarsko 9.769.526
Rakousko 8.901.064

Skupina C (6,9 milionu - 10,2 milionu)

Bulharsko 6.951.482
Dánsko 5.822.763
Finsko 5.525.292
Slovensko 5.457.873
Irsko 4.964.440
Chorvatsko 4.058.165

Skupina D (2,7 milionu - 5,8 milionu)

Litva 2.794.090
Slovinsko 2.095.861
Lotyšsko 1.907.675
Estonsko 1.328.976
Kypr 888.005
Lucemburk 626.108

Skupina E (500.000 - 2,1 milionu)

Malta 514.564
Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en
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PŘÍLOHA 2
Praktický příklad - D’Hontova metoda

Praktický příklad: Ve volebním obvodě, v němž se volí 5 poslanců, byl odevzdán 1 000 000 
platných hlasů.

A (350 000 hlasů), B (300 000 hlasů), C (150 000 hlasů), D (100 000 hlasů), E (70 000 hlasů), 
F (30 000 hlasů)

Rozdělení 1 2 3 4 5

A 350 000 175 000 116 666 87 500 70 000

B 300 000 150 000 100 000 75 000 60 000

C 150 000 75 000 50 000 37 500 30 000

D 100 000 50 000 33 333 25 000 20 000

E 70 000 35 000 23 333 17 500 14 000

F 30 000 15 000 10 000 7 500 6 000

A tudíž obdrží 2 mandáty, B obdrží 2 mandáty a C obdrží 1 mandát.
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PŘÍLOHA 3

Praktický příklad nadnárodních listin za použití pěti kategorií členských států se 46 
mandáty.  

A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E1, 
E2, E3, E4, E5, E6 jsou příklady kandidátů z členských států rozdělených do kategorií podle 
počtu obyvatel 

Příklad nadnárodní listiny
Oddíly Pořadí Kandidáti z:

1 B3
2 A2
3 E6
4 D3

Oddíl 1

5 C4
6 A1
7 B1
8 C1
9 E1

Oddíl 2

10 D5
11 D2
12 B4
13 A4
14 C3

Oddíl 3

15 E3
16 E2
17 D1
18 A3
19 B2

Oddíl 4

20 C2
21 A5
22 E4
23 D4
24 C5

Oddíl 5

25 B5
26 E5
27 D6
28 B4
29 A2

Oddíl 6

30 C3
31 E6
32 A1
33 B5
34 D1

Oddíl 7

35 C1
36 D2
37 B3
38 E3
39 C4

Oddíl 8

40 A4
41 E5
42 D3
43 A3
44 C5

Oddíl 9

45 B2
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Oddíl 10 46 A5


