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Volitve v Evropski parlament leta 2014  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. novembra 2012 o volitvah v Evropski 

parlament leta 2014 (2012/2829(RSP)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju členov 10 in 17 Pogodbe o Evropski uniji, 

– ob upoštevanju členov 10 in 11 Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s 

splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega Sklepu Sveta z dne 20. septembra 1976, 

kakor je bil spremenjen1,  

– ob upoštevanju izjave Komisije z dne 22. novembra 2012 o volitvah v Evropski parlament v 

letu 2014, 

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika, 

A. ker poslanci Evropskega parlamenta neposredno zastopajo državljane na ravni Unije; 

B. ker politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti 

in izražanju volje državljanov Unije; 

C. ker predsednika Evropske komisije izvoli Parlament na predlog Evropskega sveta s 

kvalificirano večino, pri čemer pa mora upoštevati izide parlamentarnih volitev in se pred 

imenovanjem kandidatov ustrezno posvetovati; 

D. ker Komisija kot organ odgovarja Evropskemu parlamentu; 

E. ker novi Parlament pred izvolitvijo predsednika Komisije potrebuje dovolj časa, da se 

organizira; 

F. ker bi morali predsednika Komisije izvoliti julija 2014 na ustanovnem delnem zasedanju 

Parlamenta, če naj bi bila nova sestava Komisije do 1. novembra 2014 pripravljena začeti 

delo; 

G. ker Parlament glasuje o imenovanju kolegija komisarjev kot celote, potem ko se mu 

predstavijo vsi kandidati, ki jih je predlagal Svet v soglasju z novoizvoljenim predsednikom 

Komisije in na podlagi predlogov držav članic; 

1. poziva evropske politične stranke, naj imenujejo kandidate za predsednika Komisije, od teh 

pa pričakuje vodilno vlogo v parlamentarni volilni kampanji, zlasti tako, da bodo osebno 

predstavili svoje programe v vseh državah članicah Unije; poudarja, da je pomembno 

okrepiti politično verodostojnost Parlamenta in Komisije z bolj neposredno povezavo med 

njuno izvolitvijo in izbiro volivcev; 

                                                 
1  Sklep Sveta 76/787/ESPJ, EGS, EURATOM (UL L 278, 8.10.1976, str. 1) kakor je bil 

spremenjen s Sklepom Sveta 93/81/EURATOM, ESPJ, EGS (UL L 33, 9.2.1993, str.. 15) 
in s Sklepom Sveta 2002/772/ES, EURATOM (UL L 283, 21.10.2002, str. 1). 



2. poziva, naj bo čim več članov nove Komisije izbranih izmed poslancev Evropskega 

parlamenta, da se bo odrazilo ravnotežje med obema zakonodajnima telesoma;  

3. poziva prihodnjega predsednika Komisije, naj poskrbi za to, da bosta v naslednji Evropski 

komisiji uravnoteženo zastopana oba spola; priporoča, naj vsaka država članica predlaga 

kandidatko in kandidata za naslednji kolegij komisarjev; 

4. meni, da so zaradi novih določb za izvolitev Evropske komisije, ki jih je uvedla Lizbonska 

pogodba, in sprememb v njegovem odnosu s Komisijo, do katerih bo s tem prišlo po 

volitvah leta 2014, zanesljive večine v Parlamentu ključnega pomena za stabilnost 

zakonodajnih postopkov Unije in dobro delovanje njenih izvršilnih organov; zato poziva 

države članice, da v svoji volilni zakonodaji, v skladu s členom 3 Akta o volitvah poslancev 

Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, določijo ustrezne in 

sorazmerne minimalne pragove za razdelitev sedežev, ki bodo ustrezno odražali voljo 

državljanov, izraženo na volitvah, in hkrati učinkovito ohranjali dobro delovanje 

Parlamenta; 

5. prosi Svet, naj se s Parlamentom posvetuje o poteku volitev bodisi med 15. in 18. ali 22. in 

25. majem 2014; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji 

ter parlamentom in vladam držav članic. 

 

 


