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Volitve v Evropski parlament

I. OD PARIZA DO AMSTERDAMA

Neposredno, s splošnimi volitvami izvoljeni Evropski parlament je ključna značilnost 
ustavnega reda Evropske unije. Že davnega leta 1951 je bilo s členom 20 pariške pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo določeno, da se oblikuje skupščina, ki jo 
sestavljajo „predstavniki narodov držav, združenih v Skupnosti“. Člen 21(3) je določil:

Skupščina pripravi predloge za splošne neposredne volitve po enotnem postopku v 
vseh državah članicah. 

Svet soglasno sprejme ustrezne določbe in jih priporoči državam članicam v sprejetje 
skladno z njihovimi ustavnimi pravili. 

Določba je bila potem sprejeta v členu 138(3) rimske pogodbe (1957), s katero je bila
ustanovljena Evropska gospodarska skupnost.1

Za izvajanje te določbe se je že leta 1954 zavzela enotna skupščina ESPJ.2 Leta 1960 je 
evropska parlamentarna skupščina pripravila konvencijo o uvedbi neposrednih volitev, ki jo je 
predložila v obravnavo Svetu.3 A zadeva je obstala na mrtvi točki vse do vrhunskega srečanja 
v Haagu decembra 1969, ko je bila uvrščena na dnevni red zasedanja Sveta. Poročilo Vedel 
(1972), ki ga je naročila Evropska komisija, se je zavzelo za čim hitrejšo izvedbo določbe o 
neposrednih volitvah iz pogodbe.4 Poslanec Vedel je v poročilu predlagal, da „enotnega 
volilnega postopka“ ne gre razumeti v smislu, da je treba povsem skladen volilni sistem 
doseči v enem samem koraku. Parlament bi lahko oblikoval enotni volilni zakon potem, ko bi
pridobil dodatno legitimnost po prvih neposrednih volitvah. 

Decembra 1974 so voditelji vlad na srečanju v Parizu pod predsedstvom Valéryja Giscarda 
d'Estainga sprejeli načelno odločitev o izvedbi neposrednih volitev „v najkrajšem možnem 
času ... kadarkoli v ali po letu 1978“.5 Ta načelna odločitev je dopolnila še drugo o 
preoblikovanju njihovih vrhunskih srečanj ad hoc v formalni Evropski svet. 

Evropski parlament je že pred tem začel ponovno obravnavati osnutek konvencije iz leta 
1960. S poročilom Patijn je bil predlagan neposredno izvoljen parlament s petletnim 
mandatom.6 V začetku naj bi veljali nacionalni volilni sistemi, a samo za prehodno obdobje 
do uveljavitve enotnejšega volilnega sistema, ki naj bi bil pripravljen do drugih volitev. 
Glasovanje bi potekalo po vsej Skupnosti v istih treh dneh. Dovoljeni bi bili dvojni 
parlamentarni mandati, ki pa jih vseeno ne bi spodbujali. Dogovorili so se o seznamu uradov 
na ravni ES, za katere je veljalo, da niso združljivi z evropskim parlamentarnim mandatom. 
                                               
1 Tudi člen 108(3) pogodbe Euratom.
2 Poročilo Teitgen, UL z dne 11.12.1954.
3 Poročilo Dehousse, UL 37 z dne 2.6.1960. 
4 Poročilo delovne skupine, ki je proučevala problematiko razširitve pooblastil Evropskega parlamenta: Bilten 
Evropskih skupnosti, dodatek 4/72. 
5 Odstavek 12 sporočila voditeljev vlad, Pariz, 9., 10. december 1974. Združeno kraljestvo in Danska nista želeli 
zavzeti stališča. Odločitev je potrdil Evropski svet decembra naslenje leto v Rimu. 
6 Poročilo Patijn, sprejeto 14. januarja 1975, UL C 32, 11.2.1975. 
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355 sedežev (za tedaj devet držav članic) naj bi razdelili sorazmerno. Nemčija bi dobila 71 
sedežev, Združeno kraljestvo 67, Italija 66, Francija 65, Nizozemska 27, Belgija 23, Danska 
17, Irska 13 in Luksemburg 6. Privilegiji in imunitete neposredno izvoljenih poslancev 
Evropskega parlamenta bi bili enaki nacionalnim. Nacionalna presoja bi veljala tudi v zvezi s 
starostjo volivcev in kandidatov, zapolnitvijo praznih mest, pravili za politične stranke in 
pogoji za poslance. Do začetka veljavnosti enotnega volilnega postopka bi Parlament določil 
pravila o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev. 

Poročilo Patijn se je izkazalo za dovolj pragmatično, da so ga države članice vzele za podlago 
za pogajanja v Svetu. Velika ovira na poti do sporazuma je bila še naprej britanska vlada, ki ni 
želela sprejeti proporcionalnega volilnega sistema, po katerem bi dobljeni sedeži v 
Evropskem parlamentu bolj ali manj ustrezali oddanim glasovom v volilni skrinjici. Čeprav je 
bilo to, da ni bilo enotnega volilnega postopka, v tistem času vzrok hudega razočaranja, pa je 
gledano z današnje perspektive Parlament upravičeno usmerjal prizadevanja v to, da se 
najprej uvedejo neposredne volitve in se šele kasneje posveti izboljšavam sistema.

Končno neposredne volitve

20. septembra 1976 je Svet dosegel dogovor o aktu o volitvah poslancev Evropskega 
parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami. Akt, ki spada v primarno zakonodajo in so ga 
morale ratificirati vse države članice, je bil priložene k sklepu Sveta1. 

Svet je ustanovil zbornico s 410 poslanci (za tedaj devet držav članic), pri čemer je bilo štirim 
največjim državam dodeljeno enako število sedežev. Ponovljen je bil cilj, da se v prihodnje 
vzpostavi enoten volilni postopek, vseeno pa ni bilo časovno določeno, kdaj naj bi bil ta cilj 
izpolnjen. Določeno je bilo, da bo glasovanje potekalo med četrtkom in nedeljo. Obveljalo je 
še, da bo do vzpostavitve enotnega volilnega postopka Parlament pri preverjanju mandatov 
izvoljenih poslancev upošteval uradne izide, objavljene v posameznih državah članicah. 
Vzpostavljen je bil spravni postopek za uskladitev podrobnosti s Parlamentom.2 Po 
določenem odlašanju so prve volitve v Evropski parlament potekale junija 1979. 

Novoizvoljeni Parlament je kmalu potem obravnaval možnost preoblikovanja akta iz leta 
1975 v enotni volilni postopek. Poročilo Seitlinger se je osredotočilo na razširitev 
proporcionalne zastopanosti.3 Predlagalo je volilne enote, v katerih bi bilo več kandidatov za 
mesto poslanca EP (od treh do petnajst), pri čemer bi se sedeži delili po D'Hondtovi metodi, 
dovoljena pa bi bila tudi možnost preferenčnega glasovanja za posamezne kandidate s 
seznamov. Poročilo navaja, da odstopanje od osnovnih pravil lahko upravičijo „posebni 
zemljepisni ali narodnostni faktorji“. Seitlinger se je tudi zavzel za to, da bi državljani 
določene države članice, ki v drugi prebivajo dlje kot pet let, imeli pravico do glasovanja v 
državi bivanja, in predlagal, da bi se glasovanje omejilo na dva dneva (nedeljo in ponedeljek). 
Vseeno pa zaradi splošnih političnih razmer v Skupnosti, katerim je treba prišteti še 
neprestano britansko nepripravljenost za opustitev sistema navadne večine v volilnih enotah z 
enim samim izvoljenim poslancem, v Svetu ni bil mogoč nikakršen napredek. 

                                               
1 Sklep Sveta 76/787/ESPJ, EGS, EURATOM, UL L 278, 8.10.1976.
2 Združeno kraljestvo in Danska sta priložili izjavi v zvezi z njunimi prekomorskimi ozemlji, Nemčija pa izjavo 
v zvezi z Berlinom.
3 Poročilo Seitlinger, sprejeto 10. marca 1982 s 158 glasovi za, 77 glasovi proti in 27 vzdržanimi glasovi, UL C 
87, 5.4.1982. Glej še kritično mnenje Odbora za pravne zadeve (poročevalec D'Angelosante).



PE400.476v01-00 4/5 DT\706091SL.doc

SL

Podobna usoda je doletela Reinholda Bockleta, ki je bil imenovan za poročevalca v 
naslednjem mandatu, 1984-89. Njegovi napori so obtičali na britanskih ovirah. Navkljub 
bistroumnosti mu iz proporcionalnega in neproporcionalnega volilnega sistema ni uspelo 
oblikovati sistema, ki bi ga resnično lahko imenovali enotnega in ki bi lahko privedel do 
soglasja v Parlamentu ali Svetu. 

Po padcu berlinskega zidu in vključitvi Vzhodne Nemčije v Skupnost je bilo treba ponovno 
doreči število nemških poslancev v Evropskem parlamentu. Po volitvah leta 1989 je bil kot 
poročevalec za to vprašanje imenovan Karel De Gucht. Uspešno je pripravil dve "vmesni 
poročili", ki sta stvari spravili v tek. V prvem je De Gucht ponovil prejšnji predlog 
Parlamenta o uporabi D'Hondtove metode1, da bi se izognil neuspehu iz 1984 in 1989, pa je še 
sprožil razpravo o tem, kako naj bi potekala kampanja za evropske parlamentarne volitve in 
kako naj bi jo financirali. V drugem poročilu je predlagal, da se število poslanskih sedežev 
združene Nemčije dvigne na 99, medtem ko Francija, Italija in Združeno kraljestvo ohranijo 
po 87 sedežev.2 Predlagal je še mešan sistem, po katerem bi dve tretjini britanskih poslancev 
izvolili z navadno večino v volilnih enotah z enim izvoljenim poslancem, preostalo tretjino pa 
bi razdelili v sorazmerju z dobljenim številom glasov vsake stranke. 

A ne glede na prizadevanja Parlamenta se je vprašanje volilnega sistema z mrtve točke 
premaknilo šele potem, ko je bila maja 1997 v Veliki Britaniji oblikovana laburistična vlada, 
ki so ji pri tem pomagali liberalni demokrati. Za volitve leta 1999 je bil v tej državi uveden 
sistem zaprtih list kandidatov za regionalno proporcionalno zastopstvo.3 Podobne reforme so 
pred volitvami leta 2004 sprejeli v Franciji. 

Koristna sprememba pogodbe

Maastrichtska pogodba leta 1992 je naredila nekaj pogumnih korakov na področju 
državljanstva Evropske unije. S členom 8b(2) je bilo določeno naslednje:

... ima vsak državljan Unije, ki prebiva v neki državi članici, nima pa njenega 
državljanstva, pravico, da v tej državi voli in je voljen na volitvah v Evropski 
parlament pod enakimi pogoji kakor državljani te države. Ta pravica se uresničuje v 
skladu s podrobno ureditvijo, ki jo Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom soglasno sprejme; ta ureditev lahko predvideva odstopanja, 
kadar so utemeljena s težavami, značilnimi za neko državo članico.4

S tem je bila dana pravna podlaga za ukrepe v spodbudo nadnacionalnim volilnim ukrepom in 
večji državljanski udeležbi. 

Prav tako je bil z maastrichtsko pogodbo spremenjen člen 138, s čimer je Parlament dobil 
                                               
1 Poročilo De Gucht, sprejeto 10. oktobra 1991 s 150 glasovi za, 26 glasovi proti in 30 vzdržanimi glasovi, UL C 
280, 28.10.1991.
2 Poročilo De Gucht, sprejeto 10. marca 1993 z 207 glasovi za, 79 glasovi proti in 19 vzdržanimi glasovi, UL C 
115, 26.4.1993.
3 Na Severnem Irskem se je zaradi velikanske potrebe po zastopanosti manjšinskega mnenja v pokrajini že od 
leta 1979 uporabljal sistem enega prenosljivega glasu. Leta 1999 je bilo v Parlament kot dokaz tega, kako 
pomembno je proporcionalno zastopstvo za legitimnost Evropskega parlamenta, izvoljenih 10 liberalnih 
demokratov, 2 zelena, 2 predstavnika valižanske stranke Plaid Cymru in 3 predstavniki britanske neodvisne 
stranke.
4 Kasneje člen 19(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PEU). Po maastrichtski pogodbi je bilo treba 
opraviti revizijo akta iz leta 1976 s sklepom Sveta 93/81, UL L 33, 9.2.1993.
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pravico do privolitve k predlogu Sveta o enotnem volilnem postopku. Pogodba uvede tudi nov 
člen 138a, ki določa naslednje: 

Politične stranke na evropski ravni so pomemben povezovalni dejavnik v okviru Unije. 
Prispevajo k oblikovanju evropske zavesti in izražanju politične volje državljanov 
Unije.

Zmaga Tonyja Blaira maja 1997 je ugodno vplivala na zaključek dela medvladne konference, 
ki je privedla do podpisa amsterdamske pogodbe. Kot prvo se je s pogodbo povečalo število 
sedežev v Parlamentu na 700 (99 za Nemčijo, po 87 za Francijo, Italijo in Združeno 
kraljestvo).1 A vnesena je bila tudi nova, nejasna klavzula: 

Če se ta odstavek spremeni, mora število predstavnikov, izvoljenih v vsaki od držav 
članic, zagotoviti ustrezno zastopanost narodov držav, združenih v Skupnosti. 

Dodan je bil nov pododstavek, po katerem je postal mandat Parlamenta petletni,2 z novo 
pogodbo pa je bil spremenjen tudi člen 190(4) (prej člen 138(3)), ki se glasi: 

Evropski parlament pripravi predlog za splošne neposredne volitve po enotnem 
postopku v vseh državah članicah ali v skladu z načeli, ki so skupna vsem državam 
članicam.3

Vse te spremembe so bile v primerjavi s poročilom De Gucht odsev bolj pragmatičnega 
pristopa Parlamenta. Še posebej je sprememba omogočala Irski, da namesto sistema po 
seznamu najvišjega povprečja še naprej uporablja sistem enega prenosljivega glasu. 

Poleg tega je bil amsterdamski pogodbi koristno dodan novi člen 190(5):
Evropski parlament po pridobitvi mnenja Komisije in z odobritvijo Sveta, ki odloča soglasno, 
določi pravila in splošne pogoje za opravljanje nalog svojih članov.

                                               
1 Člen 138(2), kasneje člen 190(2).
2 Določilo je postalo člen 190(3) in je preprosto kodificiralo akt iz leta 1976.
3 Moj poudarek.
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