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Volitve v Evropski parlament

II. OD NICE DO LIZBONE

Takoj po podpisu amsterdamske pogodbe leta 1997 je Odbor za ustavne zadeve 
podpredsednika Parlamenta Georgiosa Anastasopulosa imenoval za svojega poročevalca o 
volilnem postopku. Njegova naloga je bila preveriti, ali bi bil na podlagi spremenjenega člena 
190(4) lahko sklenjen nov predlog oziroma ali je opredelitev »v skladu z načeli, ki so skupna 
vsem državam članicam« ponudila boljšo podlago za enotnost kot »po enotnem volilnem 
postopku v vseh državah članicah«.

Georgios Anastasopulos je med državami članicami dosegel zelo široko soglasje glede 
številnih skupnih načel, celo glede proporcionalnega zastopstva. Opustil je zamisel o enotnem 
oblikovanju ozemeljskih meja volilnih enot, a vztrajal pri njihovi vzpostavitvi v državah z več 
kot 20 milijoni prebivalcev. Predlagal je predvsem, da bi bil lahko od volitev leta 2009 dalje 
delež sedežev (sam je predlagal 10 %) sorazmerno porazdeljen na podlagi nadnacionalnih 
seznamov (z enakomerno zastopanostjo moških in žensk), nacionalni volilni pragi pa naj bi 
ostali neobvezni. Spodbujal je preferenčno glasovanje, da bi se povečala volilna udeležba, 
dvojni parlamentarni mandati pa bi bili prepovedani. Predlagal je, naj se volitve prestavijo z 
junija na maj, s čimer bi se izognili poletnim počitnicam v severnih državah, in tudi naj se 
skrajša čas za glasovanje na največ dva dni. Parlament je to daljnosežno poročilo sprejel 15. 
julija 1998 s 355 glasovi za, 146 proti in 39 vzdržanimi glasovi1. 

Leta 2002 je Svet spremenil akt iz leta 1976, da bi kodificiral splošno uvedbo 
proporcionalnega zastopstva. S tem bi bila dovoljena le sistem enega prenosljivega glasu ter 
preferenčno glasovanje, vzpostavljene bi bile ozemeljske meje volilnih enot, določen najvišji 
volilni prag 5 %, postopno bi bil odpravljen dvojni mandat, za odpravo mandatov in 
zapolnitev prostih poslanskih mest pa bi se uporabili nacionalni zakoni2. Drznejši predlogi 
Anastasopulosovega parlamentarnega poročila niso bili sprejeti. 

Nica, Laeken in konvencija

Parlament na medvladni konferenci v Nici ni uspel sprožiti vprašanja svojega volilnega 
postopka. Namesto tega je zaključne trenutke medvladne konference decembra 2000 
zaznamoval glasen prepir o porazdelitvi sedežev v Parlamentu. Na koncu je bilo sklenjeno, da 
bo imel parlament v obdobju 2004–2009 732 sedežev (za 25 držav članic): Nemčija je 
obdržala 99 sedežev, Francija, Italija in Združeno kraljestvo so ostali enakopravni z 78 sedeži, 
Španija in Poljska pa sta dobili vsaka 54 sedežev (po pristopu Bolgarije in Romunije je bilo 
sklenjeno, da bo imel od leta 2009 Parlament 736 sedežev: Nemčija bo ponovno obdržala 99 
sedežev, za Francijo, Italijo in Združeno kraljestvo se bo število zmanjšalo na 72, Španija in 
Poljska pa bosta imeli vsaka 50 sedežev).3

Pogodba iz Nice je člen 190(5) spremenila takole:

                                               
1 UL C 292, 21.9.1998; resolucija Parlamenta je ponatisnjena v prilogi I.
2 Sklep Sveta z dne 25. junija 2002 in 23. septembra 2002, ki spreminja akt o volitvah poslancev Evropskega 
parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami; UL L 283, 21.10.2002
3 Glej Prilogo II.
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Evropski parlament po pridobitvi mnenja Komisije in z odobritvijo Sveta, ki odloča s 
kvalificirano večino, določi pravila in splošne pogoje za opravljanje nalog svojih 
članov. Za sprejetje vseh pravil ali pogojev, ki se nanašajo na obdavčitev članov ali 
nekdanjih članov, je potrebna soglasna odločitev Sveta.1

Člen 191 je bil spremenjen, da bi tako ustvarili pravno podlago za uvedbo statuta evropskih 
političnih strank. Svet je bil pooblaščen, da v soodločanju s Parlamentom določi pravila za 
potrditev in financiranje evropskih strank. 

Med okrevanjem od razočaranja zaradi pogodbe iz Nice so se decembra 2001 z laekensko 
deklaracijo postavila številna bistvena vprašanja o prihodnji vlogi Evropskega parlamenta; Je 
treba okrepiti vlogo Evropskega parlamenta? Naj razširimo pravico do soodločanja? Bi morali 
spremeniti način, kako volimo poslance v Evropski parlament? Ali naj ustanovimo evropsko 
volilno enoto ali naj bodo te še naprej določene na nacionalni ravni? Lahko hkrati 
uporabljamo oba sistema? Ko so bila ta vprašanja obravnavana na konvenciji o ustavi, pa je 
treba priznati, da so imela pred vprašanjem volilnega sistema prednost tista o pristojnostih 
Parlamenta in o njegovem mestu v medinstitucionalnem ravnotežju2.

Konvencija je smiselno predlagala, da bi moral biti volilni sistem urejen z zakonom ali 
okvirnim zakonom Sveta, ki odloča soglasno na osnovi predloga Parlamenta in z njegovo 
odobritvijo3. Glede oblike Parlamenta pa je konvencija predlagala, naj Evropski svet soglasno 
sprejme sklep o predlogu Parlamenta z njegovo odobritvijo. Zgornja meja je bila postavljena 
na 736 sedežev. »Državljani so v Evropskem parlamentu zastopani proporcionalno 
degresivno, vendar najmanj s pragom štirih članov na državo članico.«4 Poleg tega naj bi 
Listina o temeljnih pravicah postala zavezujoča, njen člen 39 pa določa pravico vsakega 
državljana, da v državi članici, v kateri prebiva, pod enakimi pogoji kakor državljani te države 
voli ali je voljen na volitvah v Evropski parlament.

Medvladna konferenca iz leta 2003 in 2004, ki je nadaljevala delo konvencije, ni spreminjala 
postopkov, temveč je o tem sprejela klavzulo (zdaj člen I-20(2)), ki se glasi:

Evropski parlament je sestavljen iz predstavnikov državljanov Unije. Njihovo število 
ne sme preseči sedemsto petdeset. Državljani so v Evropskem parlamentu zastopani 
proporcionalno degresivno, vendar najmanj s pragom šestih članov na državo 
članico. Nobena država članica nima več kot šestindevetdeset sedežev.

To besedilo je bilo podobno predlogu, ki ga je Nemčija predstavila v obdobju Maastrichta, a 
je bil takrat zavrnjen. Omenjeno je bilo, da je šel pomen spremembe zgodovinskega besedila 
(s »predstavnikov narodov držav, združenih v Skupnosti« na »predstavnikov državljanov 
Unije«) neopažen mimo nekaterih opazovalcev. A ta sprememba ni bila naključna; koncept 
evropski državljani je bil namreč poudarjen drugje v ustavni pogodbi5. Predstavniki 
Parlamenta na konvenciji in na kasnejši medvladni konferenci pa so upali, da bo sprememba 
spodbudila nadaljnji razvoj nadnacionalnih politik, ki bi pripeljale do večje potrditve 
                                               
1 Poudarek avtorja.
2 Poročevalec je bil član konvencije o prihodnosti Evrope (2002–2003) in eden izmed treh predstavnikov 
Parlamenta na medvladni konferenci leta 2007.
3 Člen III-232 osnutka pogodbe o ustavi za Evropo (2003),
4 Člen I-19(2) osnutka pogodbe o ustavi za Evropo (2003),
5 Predvsem člen I-46(2), ki se glasi “Državljani so na ravni Unije neposredno zastopani v Evropskem 
parlamentu”, (kasneje tudi v lizbonski pogodbi v členu 8a(2) pogodbe o Evropski uniji).
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postnacionalnega političnega prostora. 

Lizbonska pogodba

Nedavna zgodba o »obdobju za razmislek« in o pogajanju za lizbonsko pogodbo je bolj 
znana. Medtem ko med ponovnim pogajanjem za ustavno pogodbo vprašanje o volilnem 
postopku ni sprožilo polemike, je to povzročil predlog o prerazporeditvi sedežev v na novo 
izvoljenem Parlamentu leta 2009. Parlament je izpolnil zahtevo Evropskega sveta iz junija 
2007 in pripravil predlog za prerazporeditev sedežev. S Lamassoure–Severinovim poročilom 
leta 2007 mu je uspelo prepričati Svet, kako naj se v praksi uporablja načelo padajoče 
sorazmernosti, kar je bilo opredeljeno takole: razmerje med prebivalstvom in številom 
sedežev vsake države članice se mora prilagoditi dejanskemu številu njenih prebivalcev tako, 
da vsak poslanec države članice z večjim številom prebivalstva predstavlja več državljanov 
kot poslanec države z manj prebivalci in obratno, a tudi nobena država članica z manj 
prebivalci nima več sedežev kot država z več prebivalci1. 

Vendar je Italija nasprotovala predlogu, na podlagi katerega bi imela le 72 sedežev v 
primerjavi z Združenim kraljestvom (73) in Francijo (74). Čisto na koncu medvladne 
konference je bil dosežen dogovor, s katerim je bila velikost Parlamenta povečana na 751 
(750 poslancev in predsednik), dodatni sedež pa je bil dodeljen Italiji. Na žalost pa ta dogovor 
krši strogo uporabo načela padajoče sorazmernosti, kot ga je določil Parlament, saj bi 
italijanski evropski poslanec od leta 2009 predstavljal manj ljudi kot španski poslanec, čeprav 
ima Španija manj prebivalcev kot Italija2.

Kljub temu oddaljevanju od popolnosti sta Lamassoure-Severinovo opredelitev padajoče 
sorazmernosti (vsaj v teoriji) sprejela Parlament in Svet, in malo verjetno je, da bo v bližnji 
prihodnosti spremenjena. Vprašljivo pa je, ali se bo formula »750 plus 1 za Italijo« uporabila 
(in ali bi se sploh smela uporabiti) v Parlamentu po volitvah leta 2014. V vsakem primeru bo 
treba sedeže pred volitvami 2014 na novo prerazporediti, ne le zaradi demografskih 
sprememb, temveč tudi zaradi pristopa novih držav članic3. 

Vseeno je bila po manjšem dramatičnem zapletu glede parlamentarnih sedežev 13. decembra 
2007 lizbonska pogodba končno podpisana. Člen 9(a) spremenjene pogodbe o Evropski uniji 
se glasi:

1. Evropski parlament skupaj s Svetom opravlja zakonodajno in proračunsko funkcijo. 
Opravlja funkcijo političnega nadzora in posvetovanja v skladu s pogodbama. Izvoli 
predsednika Komisije. 

2. Evropski parlament je sestavljen iz predstavnikov državljanov Unije. Njihovo 
število ne sme preseči sedemsto petdeset, poleg predsednika. Državljani so v 
Evropskem parlamentu zastopani proporcionalno upadajoče, z najnižjim pragom 

                                               
1 Iz odstavka 6 Lamassoure–Severinovega poročila, sprejetega 11. oktobra 2007 s 378 glasovi za, 154 proti in 
109 vzdržanimi glasovi; A6-0351/2007 (sprejeta besedila, P6_TA(2007)0429)
2 Politični dogovor o porazdelitvi sedežev je Evropskem svet potrdil 14. decembra 2007. Sklep iz člena 9(a)(2) 
Pogodbe o Evropski uniji bo formalno sprejet, ko bo začela veljati lizbonska pogodba, čeprav je v členu 2 
protokola št. 10 o prehodnih določbah navedeno, da mora biti to storjeno pravočasno pred volitvami v Evropski 
parlament leta 2009.
3 Če se bo Hrvaška pridružila Evropski uniji med parlamentarnim mandatom 2009–2014, bodo njeni sedeži 
začasno dodani številki 751, kot v primeru Bolgarije in Romunije.
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šestih članov na državo članico. Nobena država članica nima več kot šestindevetdeset 
sedežev.

Evropski svet na pobudo Evropskega parlamenta in z njegovo odobritvijo soglasno 
sprejme sklep o sestavi Evropskega parlamenta ob upoštevanju načel iz prvega 
pododstavka. 

3. Člani Evropskega parlamenta se volijo s splošnim, neposrednim, svobodnim in 
tajnim glasovanjem za dobo petih let.

4. Evropski parlament izvoli svojega predsednika in svoje predsedstvo med svojimi 
člani.

Člen 190 Pogodbe o delovanju Evropske unije se glasi:

1. Evropski parlament pripravi predlog določb, potrebnih za volitve svojih članov s 
splošnim in neposrednim glasovanjem po enotnem postopku v vseh državah članicah 
ali v skladu z načeli, ki so skupna vsem državam članicam. 

Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po odobritvi Evropskega parlamenta, ki 
odloča z večino svojih članov, soglasno sprejme potrebne določbe. Te določbe začnejo 
veljati, ko jih države članice potrdijo v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

2. Evropski parlament na lastno pobudo z uredbami, sprejetimi po posebnem 
zakonodajnem postopku, po pridobitvi mnenja Komisije in z odobritvijo Sveta, ki 
odloča s kvalificirano večino, določi pravila in splošne pogoje za opravljanje nalog 
svojih članov. Za sprejetje vseh pravil ali pogojev, ki se nanašajo na obdavčitev 
članov ali nekdanjih članov, je potrebna soglasna odločitev Sveta. 

Čeprav se je Parlament odločil, da med ponovnim ustavnim pogajanjem ne bo izsilil enotnega 
volilnega postopka ali – kot se je razpravljalo – reforme režima posebnih pravic in imunitet, 
pa je velik napredek dosegel na drugih področjih. Prvi statut evropskih političnih strank je bil 
objavljen leta 20031. Prav tako je bil leta 2005 končno sprejet statut poslancev Evropskega 
parlamenta2.

Medtem pa se je Komisija ponovno osredotočila na vprašanje volilne pravice in kandidature 
za državljane, ki ne živijo v lastni državi članici; njihovo število namreč narašča in danes 
predstavlja več kot 1,5 % celotnega števila prebivalcev v EU. Komisija je upravičeno 
zaskrbljena zaradi nenehnega upadanja volilne udeležbe na evropskih volitvah, zato želi 
spremeniti Direktivo 93/109/ES o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne 
pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, 
niso pa njeni državljani3. Parlament podpira predlog Komisije za poenostavitev birokratskih 
postopkov, povezanih z registracijo za glasovanje ali kandidiranje ter s preverjanjem držav 
članic o izpolnjevanju pogojev teh registracij. Vendar Parlament ni zadovoljen s splošno 
prepovedjo v zakonodaji iz leta 1993 glede kandidiranja na istih volitvah v več kot eni državi 

                                               
1 Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo 
delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja UL L 297, 15.11.2003
2 Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005 o sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta 
(2005/684/ES, Euratom), UL L 262, 7.10.2005
3 UL L 329, 30.12.1993
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in prosi Svet, naj ublaži veljavne omejitve. Parlament svoje stališče zagovarja z dejstvom, da 
je v členu 8 akta iz leta 1976 dvojno glasovanje prepovedano, vendar izrecna prepoved ne 
velja za kandidiranje. Poleg tega je nadnacionalna razširitev oblike vladanja EU do neke mere 
vseeno odvisna od tega, ali imajo državljani možnost glasovati za kandidate, ki nimajo istega
državljanstva. Parlament prav tako želi zagotoviti, da država prebivanja ne bo avtomatično 
prisiljena preprečiti glasovanje državljanu v primeru, da je bila njegova volilna pravica 
odvzeta v drugi državi. Evropski poslanci menijo, da bi morale v obeh primerih odločati 
zadevne države, in sicer za vsak posamezen primer, da bi tako preprečile diskriminacijo. 
Nanašajo se na določbo, ki je bila uvedena s pogodbo iz Maastrichta, v skladu s katero ima 
vsak državljan pravico do glasovanja ali kandidiranja na volitvah v Evropski parlament v 
državi, kjer prebiva, in sicer pod istimi pogoji kot državljani te države1. 

                                               
1 Duffovo poročilo (A6-0267/2007) o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 93/109/ES z dne 6. 
decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski 
parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani. Sprejeto 26. septembra 
2007 (sprejeta besedila, P6_TA(2007)0410). Zadeva je še vedno nerešena.
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