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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu změny Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách
(2007/2207(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Akt ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách připojený k rozhodnutí Rady v pozměněném znění1

– s ohledem na svá předchozí usnesení o volebních postupech Parlamentu, zejména na 
usnesení ze dne 15. července 19982,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. října 2007 o složení Evropského parlamentu3

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady dne 14. prosince 2007,

– s ohledem na článek 39 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu 
o založení Evropského společenství, podepsanou dne 13. prosince 2007,

– s ohledem na čl. 19 odst. 2, články 189, 190 a 191 Smlouvy o založení Evropského 
společenství,

– s ohledem na článek 48 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na článek 38a a čl. 45 odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výbor pro ústavní záležitosti a na stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že Smlouva stanoví, že Parlament „vypracuje návrh na všeobecné 
a přímé volby konané jednotným postupem ve všech členských státech nebo podle zásad 
společných všem členským státům“4.

B. vzhledem k tomu, že je Parlament volen přímou volbou každých pět let od roku 1979 a 
jeho pravomoci a vliv během tohoto období vzrostly,

C. vzhledem k tomu, že Parlament získá podle Lisabonské smlouvy velmi podstatné nové 
pravomoci v oblasti legislativy, rozpočtu, voleb a dohledu nad Komisí,

                                               
1 Rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s. 1.) ve znění rozhodnutím Rady 
93/81 (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 2002/772/ES, Euratom (Úř. věst. L 283, 21.10.2002, 
s. 1).
2 Úř. věst. C 292, 21.9.1998, s. 66. (Anastassopoulosova zpráva).
3 Úř. věst. C 227 E, 4.9.2008, s. 132 (Lamassourova-Severinova zpráva).
4 Čl. 190 odst. 4 Smlouvy o ES.
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D. vzhledem k tomu, že i bez dohody o jednotném volebním postupu došlo během tohoto 
období k postupnému sbližování volebních systémů, zejména s všeobecným přijetím 
poměrného zastoupení v roce 1999, formálním ustavením politických stran na úrovni EU1

a zrušení dvojího mandátu2, 

E. vzhledem k tomu, že pojetí občanství Evropské unie, které poprvé v rámci ústavního řádu 
oficiálně stanovila Maastrichtská smlouva v roce 1993, včetně práva účastnit se za jistých 
podmínek evropských a obecních voleb v jiných členských státech než ve svém vlastním 
státě i Listina základních práv poprvé vyhlášená v Nice v roce 2000, také přispěly 
k postupnému vývoji nadnárodní demokracie,

F. avšak vzhledem k tomu že všeobecné uznání zásadní demokratické úlohy Parlamentu 
zůstává nedostačující, politické strany na evropské úrovni jsou stále slabé, volební 
kampaně mají více národní než evropský charakter, prostor věnovaný sdělovacími 
prostředky Parlamentu je stále omezený a celková účast ve volbách do Parlamentu se 
neustále snižuje od 63 % v roce 1979 na 45,6 % v roce 2004,

G. vzhledem k tomu, že dodnes existují určité nesrovnalosti mezi členskými státy, pokud jde 
o systémy používané pro volby do Evropského parlamentu, zejména s ohledem na volební 
obvody poslanců EP a využívání preferenční hlasů, 

H. vzhledem k tomu, že počet občanů EU, kteří mají bydliště v některém členském státě a 
nejsou jeho státními příslušníky a kteří volí ve volbách do Evropského parlamentu, je 
nízký a počet občanů, kteří kandidují ve volbách je zanedbatelný; vzhledem k tomu, že se 
v jednotlivých členských státech liší požadavky na bydliště, pokud jde o získání volebního 
práva, jakož i délka období, po jehož uplynutí je občanům těchto států, jež mají bydliště 
jinde v EU, odňato právo volit v zemi původu,

I. vzhledem k tomu, že podle judikatury Soudního dvora členské státy disponují 
nezanedbatelnou výsadou při stanovení, kdo může volit ve volbách do EP, musí však 
respektovat obecné zásady právních předpisů EU a nesmí s jednotlivými kategoriemi 
občanů EU za stejných okolností nakládat odlišným způsobem3,

J. vzhledem k tomu, že současný návrh Komise, jež má za cíl usnadnit volební účast občanů 
EU, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky, je 
blokován Radou; vzhledem k tomu, že cílem návrhů Komise je znemožnit příslušně 
kvalifikovaným kandidátům figurovat na více než jedné vnitrostátní volební listině během 
jedněch voleb navzdory skutečnosti, že to akt tuto skutečnost nezakazuje.4

                                               
1 Nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 297, 
15.11.2003, s. 1).
2 Rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom, čl. 1 odst. 7 písm. b).
3 Případ C–145/04 Španělské království vs.Spojené království Velké Británie a Severního Irska (2006) 
(Gibraltar) a případ C–300/04 M. G. Eman a O. B. Sevinger vs. College van burgemeester en wethouders van 
Den Haag (2006) (Aruba).
4 Viz směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993 o pravidlech 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, s. 34) a legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 
26. září 2007 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, pokud jde o 
některá konkrétní pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, 
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K. vzhledem k tomu, že existuje ještě řada dalších otázek, které je třeba přezkoumat 
s ohledem na volby do Evropského parlamentu, včetně otázky volebních prahů, 
minimálního věku pro účast ve volbách, použití elektronických voleb, rovnováhy pohlaví 
mezi kandidáty, práva jazykových menšin, dat konání a harmonogramu voleb, ověřování 
pověřovacích listin poslanců EP, obsazování uvolněných mandátů, výhody a imunity 
poslanců EP,

L. vzhledem k tomu, že způsob rozdělování parlamentních míst mezi členské státy a celkový 
počet míst v Parlamentu jsou klíčovou otázkou zásadní otázky na každé mezivládní 
konferenci o revizi Smluv jakož i při každém rozšíření o nový členský stát, 

M. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva formalizuje zásadu sestupné poměrnosti ve 
složení Parlamentu a dále stanoví, že se Parlament „skládá ze zástupců občanů Unie“1 na 
rozdíl od současné definice poslanců EP jako „zástupců lidu států sdružených ve 
Společenství“2

N. vzhledem k tomu, že Parlament již dříve vyjádřil své přání vyřešit jisté nesrovnalosti ve 
vnitrostátní volební praxi a že jeho klíčový návrh týkající se volby určitého počtu 
poslanců EP z nadnárodního volebního seznamu nebyl v podstatě zohledněn,

O. vzhledem k tomu, že Rada již dříve odsouhlasila přezkoumání žádosti Parlamentu o revizi 
Protokolu o výsadách a imunitách z roku 1965 v okamžiku, kdy statut poslanců vstoupí 
v platnost3,

P. vzhledem k tomu, že Rada již dříve schválila přezkoumávání aktu z roku 19764 vzhledem 
k tomu však, že poslední formální přezkoumání volebního postupu bylo Parlamentem 
iniciováno v roce 1998,

Q. vzhledem k tomu, že volební reforma Evropského parlamentu musí dodržovat postup 
svobodných a spravedlivých voleb a nesmí ohrožovat všeobecnou proporcionalitu 
systému; modernizované volební právo musí být trvalé a srozumitelné; zásady subsidiarity 
a proporcionality musí být plně respektovány tak, aby jednotnost nebyla samoúčelná,

1. je rozhodnut reformovat svůj volební postup s cílem posílit povědomí o Parlamentu napříč 
Unií, zredukovat odlišnosti mezi volebními systémy členských států a zvýšit odpovědnost 
EP ve vztahu k občanům, které zastupuje;

2. navrhuje v souladu s tímto, aby byly před volbami v roce 2014 uskutečněny následující 
reformy:

a) s ohledem na prohlubující se zmenšování odstupu mezi občany a poslanci 

                                                                                                                                                  
kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky ( Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, 
s. 193) (Duffyho zpráva).
1 Článek 14 TEU (konsolidované znění).
2 Článek 189 Smlouvy o ES.
3 Prohlášením ze dne 3. června 2005 zástupci členských států, zasedajících v Radě.
4 Prohlášení 6151/02 zástupců členských států v Radě ze dne 22. února 2002, „že ustanovení tohoto aktu by měla 
být přezkoumána před druhými volbami do Evropského parlamentu konajícími se po vstupu v platnost změn 
v aktu z roku 1976, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí“ – tj. před rokem 2009.
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Evropského parlamentu budou ve všech členských státech s počtem obyvatel vyšším 
než 20 milionů  zavedeny regionální volební obvody;

b) členské státy mohou stanovit zvláštní volební obvody, které odpovídají potřebám 
společenství jazykových menšin;

c) s ohledem na rostoucí výběr dostupných možností, které mají za cíl zapojit občana 
do rozšiřujícího se výběru dostupných možností, bude od členských států 
vyžadováno, aby zavedly systémy preferenční volby, kdy si volič může vybrat 
z kandidátů na preferenčních seznamech („polootevřené seznamy“), a nikoli jen ze 
seznamů stran („uzavřené seznamy“);

d) počet poslanců zvolených z vnitrostátních volebních seznamů bude 750 v rozmezí od 
minimálně 5 do maximálně 95 poslanců na každý členský stát;

e) s cílem usnadnit postup rozdělování parlamentních křesel mezi členské státy a 
zároveň s cílem odpolitizovat tuto záležitost se bude přerozdělení křesel konat před 
každými volbami v případě, že to bude objektivně podloženo Eurostatem. 
Rozhodnutí bude učiněno na výhradně demografickém základě počtu stálých 
obyvatel a podle zásady sestupné poměrnosti, jak bylo navrženo Parlamentem a 
v zásadě přijato na mezivládní konferenci v roce 20071. Přerozdělení bude oznámeno 
alespoň dvanáct měsíců před koncem mandátu;

f) na území Evropské unie bude vytvořen doplňkový volební obvod s cílem zlepšit 
možnost výběru pro voliče, posílit evropský rozměr volebních kampaní a rozvíjet 
úlohu evropských politických stran. Počet poslanců zvolených z nadnárodního 
volebního seznamu bude odpovídat počtu členských států. Nadnárodní seznamy se 
budou skládat z kandidátů vybraných alespoň čtvrtinou států a bude zachovávat 
rovnováhu pohlaví. Každý volič bude kromě svého hlasu pro vnitrostátní nebo 
regionální volební listinu moci také disponovat jedním hlasem pro celoevropský 
seznam. Volba bude preferenční podle systému „polootevřeného“ seznamu; místa 
budou přidělena podle metody Sainte-Laguë2,

g) kandidáti mohou během jedněch voleb kandidovat jak na celém území EU, tak i ve 
vnitrostátních nebo regionálních volebních obvodech; kandidáti, kteří mají potvrzený 
pobyt ve více než jednom členském státě a kandidáti s dvojím občanstvím, kteří jsou 
zaregistrováni na příslušné volební listině, budou během stejných voleb moci být 
zaregistrováni na více než jednom vnitrostátním nebo regionálním seznamu;

h) na úrovni EU bude vytvořen volební orgán s cílem řídit průběh voleb, ve kterých 
jsou voleni kandidáti z celoevropského seznamu, a ověřit pověřovací listiny poslanců 
EP zvolených z tohoto seznamu. Volební orgán se skládá z jednoho zástupce 

                                               
1 Prohlášení č. 5 připojené k závěrečnému aktu Mezivládní konference. Formulace je následující: „domnívá se, 
že zásada sestupné poměrnosti znamená, že poměr mezi počtem obyvatel a počtem křesel jednotlivých států se 
bude lišit v závislosti na lidnatosti státu tak, aby každý poslanec z lidnatějšího členského státu zastupoval více 
občanů než poslanec z méně lidnatého státu a naopak, ale aby zároveň žádný méně lidnatý členský stát neměl 
více křesel než stát s větším počtem obyvatel“.
2 Sainte-Laguëho metoda používá dělitele 1, 3, 5, 7 atd. a bude v roce 2009 použita při evropských volbách v 
Německu, Lotyšsku a Švédsku.  Její výsledek vykazuje mírně lepší poměrnost než D´Hondtova metoda.
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z každého členského státu a předsedá mu Komise;

i) s ohledem na charakter organizace voleb celoevropského rozsahu budou volební dny 
omezeny na soboty a neděle;

j) období voleb bude přesunuto z června na květen1 jednak za účelem podpory účasti ve 
volbách v těch členských státech, kde školní a univerzitní prázdniny začínají 
v červnu, jednak s cílem poskytnout nově zvolenému Parlamentu více času na 
přípravu pro volbu předsedy Komise;

k) minimální věk pro účast v evropských parlamentních volbách je 16 let. Minimální 
věk pro kandidaturu ve volbách je 18;

l) Parlament ověří pověřovací listiny svých poslanců na základě výsledků úředně 
oznámených členskými státy (včetně obsazení uvolněných mandátů) a má právo 
rozhodnout o veškerých sporech; Parlament má také možnost zakročit proti zbavení 
mandátu členským státem, pokud daná jsou vnitrostátní ustanovení v rozporu 
s primárním právem Evropské unie;

3. vyžaduje, aby se při volbách v roce 2014 co nejvíce využívalo metody elektronického 
hlasování za předpokladu, že bude zajištěna její spolehlivost po technické a právní stránce 
zajištěna je její spolehlivost;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí ve snaze pomoci občanům EU, 
kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky, aby se 
mohli účastnit evropských voleb v zemi, kde mají bydliště;

5. vyzývá členské státy, aby pro účely vnitrostátních parlamentních voleb harmonizovaly 
nařízení, kterými je občanům s bydlištěm v jiném členském státě znemožněn výkon 
volebního práva; podporuje stejně smýšlející členské státy, aby posílily svou spolupráci na 
bilaterálním základě přijetím recipročních volebních práv pro vnitrostátní volby;

6. vyzývá Parlament, který bude zvolen v červnu 2009, aby s ohledem na stav Lisabonské 
smlouvy v té době zvážil, zda by základem pro složení Parlamentu od roku 2014 měl –
jako v současnosti – sloužit počet obyvatel s trvalým pobytem, anebo zda použít počet 
občanů EU dané národnosti se trvalým bydlištěm v EU;

7. žádá Komisi, aby Radě předložila návrhy na změnu Smluv nezbytných pro účinnost těchto 
reforem a následně navrhla nezbytná prováděcí opatření pro vstup těchto reforem 
v platnost v dostatečném časovém předstihu před evropskými parlamentními volbami v 
roce 2014;

8. vyzývá mezivládní konferenci o volební reformě, aby pozměnila také Protokol o výsadách 
a imunitách evropských Společenství z roku 1965 s cílem stanovit jednotný a nadnárodní 
režim pro poslance Evropského parlamentu2;

                                               
1 Jak bylo navrženo v usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2005 o pokynech pro schválení 
Komise, Úř. věst. C 285, 22.11.2006, s. 137 (Duffyho zpráva).
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2006 o změnách Protokolu o výsadách a imunitách 
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9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům a vládám 
členských zemí.

                                                                                                                                                  
evropských Společenství z roku 1965 (Úř. věst. C 303 E, 13.12.2006, s. 830), ve kterém Parlament potvrdil svůj 
úmysl použít statut poslanců jako částečný základ pro předpokládanou revizi (rozhodnutí Evropského 
parlamentu ze dne 3. června 2003 o přijetí statute pro poslance Evropského parlamentu, Úř. věst. C 68 E, 
18.3.2004, s. 115).
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