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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu za spremembo Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 
neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 
(2007/2207(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi 
neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976, kakor je bil spremenjen1,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o volilnem postopku Parlamenta, zlasti resolucije 
z dne 15. julija 19982,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. oktobra 2007 o sestavi Evropskega parlamenta3,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta z dne 14. decembra 2007,

– ob upoštevanju člena 39 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije,

– ob upoštevanju lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisane 13. decembra 2007,

– ob upoštevanju členov 19(2), 189, 190 in 191 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– ob upoštevanju člena 48 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju členov 38a in 45(3) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve 
(A6-0000/2008),

A. ker pogodba določa. da 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 članicam4, 

B. ker je bil Parlament od leta 1979 neposredno izvoljen vsakih pet let in ker so se v tem 
obdobju povečevale njegove pristojnosti in vpliv,

C. ker naj bi Evropski parlament po novi lizbonski pogodbi pridobil precejšnja nova 
pooblastila v zvezi z zakonodajo, proračunom ter volitvami in pregledom Komisije,

D. ker je tudi brez dogovora o enotnem volilnem postopku v tem obdobju prišlo do 

                                               
1 Sklep Sveta št. 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (UL L 278, 8.10.1976, str. 1.), kakor je bi spremenjen s Sklepom 
Sveta št. 93/81 (UL L 33, 9.2.1993, str. 15.) in s Sklepom Sveta št. 2002/772/ES, Euratom (UL L 283, 
21.10.2002, str. 1.).
2 UL C 292, 21.9.1998, str. 66. (Poročilo Anastassopoulos).
3 UL C 227 E, 4.9.2008, str. 132 (poročilo Lamassoure-Severin).
4 Člen 190 Pogodbe o ES.
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postopnega zbliževanja volilnih sistemov, zlasti z vsesplošnim sprejetjem 
proporcionalnega zastopstva leta 1999, formalno ustanovitvijo političnih strank na 
evropski ravni1, in odpravo dvojnega mandata2,

E. ker sta koncept evropskega državljanstva, ki je bil uradno vključen v ustavni red z 
maastrichtsko pogodbo leta 1993 in je vseboval pravico do udeležbe pod določenimi 
pogoji na evropskih občinskih volitvah v državi članici, ki ni matična država, ter Listina o 
temeljnih pravicah, ki je bila razglašena leta 2000 v Nici, tudi prispevala k postopnemu 
razvoju postnacionalne demokracije,

F. ker pa ostaja priznavanje pomembne demokratične funkcije Evropskega parlamenta med 
ljudmi nizko, politične stranke so na evropski ravni še zmerom šibke, volilne kampanje so 
prej nacionalne kot evropske, medijsko poročanje o Parlamentu je nezadostno, celotna 
volilna udeležba na volitvah v Evropski parlament pa vztrajno pada in sicer od 63 
odstotkov v letu 1979 na 45,6 odstotkov v letu 2004, 

G.  ker so še danes prisotne neskladnosti med sistemi, ki jih uporabljajo države članice za 
volitve v Evropski parlament, zlasti glede volilnih enot poslancev Evropskega parlamenta 
in uporabe preferenčnega glasovanja, 

H. ker je število državljanov EU, ki prebivajo v državah članicah, ki niso njihove matične 
države, in volijo na volitvah v Evropski parlament, nizko, in ker je število tistih, ki 
kandidirajo na volitvah, zanemarljivo, ker se merila v zvezi s prebivališčem za pridobitev 
volilne pravice med državami članicami razlikujejo, kot se razlikujejo tudi roki, ob izteku 
katerih se njihovim državljanom, ki prebivajo v drugih delih EU, odvzame pravica, da 
volijo doma,

I. ker lahko glede na sodno prakso Sodišča države članice v veliki meri ravnajo po lastnem 
preudarku pri določanju, kdo lahko glasuje na volitvah v Evropski parlament, vendar 
morajo spoštovati temeljna načela prava EU in ne smejo obravnavati različnih kategorij 
državljanov EU, ki se znajdejo v enakih okoliščinah, različno3, 

J. ker je sedanji predlog Komisije v zvezi z omogočanjem udeležbe na volitvah državljanom 
EU, ki prebivajo v državah članicah, ki niso njihove matične države, obtičal v Svetu; ker 
predlog Komisije tako ali tako ne namerava omogočiti ustrezno kvalificiranim 
kandidatom, da kandidirajo na več kot eni nacionalni listi na istih volitvah, kljub temu, da 
Akt tega ne prepoveduje4,

                                               
1 Uredba (ES) št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih 
glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, str. 1).
2 Sklep Sveta št. 2002/772/ES, Euratom, člen 1(7)(b). 
3 Zadeva C-145/04 Španija proti Združenemu kraljestvu [2006] (Gibraltar) in zadeva C-300/04 Eman in 
Sevinger proti College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
4 Glej Direktivo Sveta št. 93/109/ES z dne 6. december 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 (UL L 329, 30.12.1993, str. 34), in zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta z dne 26 
septembra 2007 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive št. 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 državljani (UL C 219 E, 28.8.2008, str. 193) (poročilo Duff).
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K. ker ostaja še veliko odprtih vprašanj v zvezi z volitvami v Evropski parlament, ki 
zahtevajo pregled, vključno z vprašanjem volilnega praga, minimalne starosti za udeležbo 
na volitvah, uporabe elektronskega glasovanja, uravnotežene zastopanosti spolov med 
kandidati, pravice jezikovnih manjšin, datuma in razporeda glasovanja, preverjanja 
mandatov poslancev, zapolnjevanja prostih poslanskih mest ter privilegijev in imunitet 
poslancev, 

L. ker sta bila porazdelitev poslanskih sedežev med državami članicami in skupno število 
članov Evropskega parlamenta ključni vprašanji na vseh medvladnih konferencah o 
reviziji pogodb, prav tako pa tudi ob vseh pristopih novih držav članic,

M. ker lizbonska pogodba formalizira načelo padajoče proporcionalnosti v sestavi 
Parlamenta, obenem pa določa, da Parlament sestavljajo „predstavniki državljanov 
Unije“1 - v nasprotju s trenutno opredelitvijo poslancev Evropskega parlamenta kot 
„predstavnikov narodov držav, združenih v Skupnosti“2,

N. ker sta že izražena želja Parlamenta, da bi se odpravile nekatere anomalije v nacionalnih 
volilnih praksah, ter njegov ključni predlog, da bi se določeno število poslancev 
Evropskega parlamenta izvolilo izmed kandidatov na listi nadnacionalne volilne enote, 
ostala v glavnem neopažena,

O. ker je Svet že privolil v obravnavo zahteve Parlamenta, da se po začetku veljavnosti 
statuta poslancev3 opravi revizija Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih 
skupnosti iz leta 1965, 

P. ker je Svet že pristal na to, da je treba Akt iz leta 1976 stalno pregledovati4; ker pa je 
Parlament zadnji uradni pregled volilnega postopka sprožil davnega leta 1998,

Q.  ker mora volilna reforma Evropskega parlamenta ohraniti prakso svobodnih in poštenih 
volitev in ne sme kršiti splošne proporcionalnosti sistema; posodobljen volilni zakon mora 
biti trajnosten in razumljiv; princip subsidiarnosti in proporcionalnosti je treba v celoti 
spoštovati, da se ne bi vsiljevalo enotnosti zaradi nje same,

1. se odloči, da bo reformiral svoj volilni postopek in s tem povečal priljubljenost 
Parlamenta v Uniji, zmanjšal razlike med volilnimi postopki držav članic in povečal 
odgovornost Parlamenta do državljanov, ki jih predstavlja;

2. v skladu s tem predlaga, da se do volitev leta 2014 uresničijo navedene reforme:

(a) v vseh država, ki imajo več kot 20 milijonov prebivalcev, se uvedejo območne 
volilne enote, s čemer bi zbližali državljane in poslance Evropskega parlamenta;

(b) države članice lahko vzpostavijo posebne volilne enote, da se prilagodijo potrebam 

                                               
1 Člen 14 Pogodbe o Evropski uniji (prečiščena oblika).
2 Člen 189 Pogodbe o Evropski skupnosti.
3 Izjava predstavnikov držav članic, ki so se srečali s Svetom z dne 3 .junija  2005.
4 Izjava Sveta št. 6151/02 z dne 22. februarja 2002, da je treba določbe tega akta pregledati pred drugimi 
volitvami v Evropski parlament po začetku veljavnosti sprememb k Aktu iz leta 1976, ki so predmet te izjave, se 
pravi pred letom 2009.
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jezikovnih manjšin;

(c) da bi povečale polje možne izbire in tako pritegnili državljane, bodo morale države 
članice uvesti sisteme preferenčnega glasovanja, da bodo volivci lahko izbirali med 
kandidati na njim najljubši listi (polodprte liste), ne le med listami strank (zaprte 
liste);

(d) število poslancev, izvoljenih na podlagi nacionalnih list, je 750, ter se giba od 
najmanj 5 do največ 95 sedežev za posamezno državo;

(e) da se olajša postopek razdelitve parlamentarnih sedežev med državami članicami, in 
zadevo depolitizira, se pred vsakimi volitvami izvede prerazporeditev sedežev, a le, 
če Eurostat izjavi, da je to objektivno upravičeno. Pri sprejemanju te odločitve se 
upošteva izključno demografsko podlago prebivalcev s prebivališčem in načelo 
padajoče proporcionalnosti, kot je predlagal Parlament in kot je bilo načelno sprejeto 
na medvladni konferenci leta 20071. Prerazporeditev se razglasi najmanj dvanajst 
mesecev pred koncem mandata; 

(f) da bi se razširila možnost izbire volilcev, okrepila evropska razsežnost volilnih 
kampanj in razvila vloga evropskih političnih strank, se oblikuje dodatna enotna 
volilna enota, ki bo obsegala celotno ozemlje Evropske unije. Število poslancev, 
izvoljenih na tej nadnacionalni listi, je isto kot je število držav. Nadnacionalne liste 
sestavljajo kandidati iz najmanj četrtine držav in so uravnotežene po spolu. Poleg 
glasa za nacionalno ali regionalno listo vsak volivec lahko odda dodaten glas za 
vseevropsko listo.  Glasovanje bo preferenčno v skladu s sistemom polodprte liste, 
sedeži ba se bodo dodeljevali po metodi Sainte-Laguë2;

(g) kandidati lahko na istih volitvah kandidirajo tako v vseevropski kot v nacionalnih in 
regionalnih volilnih enotah; kandidati, ki uradno prebivajo v več kot eni državi 
članici, in kandidati z dvojnim državljanstvom, ki so registrirani v ustreznih volilnih 
imenikih, imajo pravico kandidirati na več kot eni nacionalni ali regionalni listi na 
istih volitvah;

h) na ravni EU se ustanovi volilni organ za urejanje poteka volitev kandidatov na 
vseevropski listi ter za preverjanje mandatov poslancev, izvoljenih na tej listi. Volilni 
organ sestavljajo po en predstavnik vsake države članice, vodi pa ga Komisija;

(i) da se poudari vseevropski značaj volitev, se glasovanje omeji na soboto in nedeljo;

(j) da se spodbudi volilna udeležba v državah članicah, v katerih se šolske in 
univerzitetne počitnice začnejo junija, ter da se omogoči novoizvoljenemu 
Parlamentu več časa za priprave na izvolitev Komisije, se čas volitev prestavi z 

                                               
1 Izjava št. 5, ki je priložena sklepni listini medvladne konference. Formula je: „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 
prebivalci“.
2 Pri metodi Sainte-Laguë, ki jo bodo uporabljali na evropskih volitvah v Nemčiji, Latviji in na Švedskem, se 
uporabljajo delitelji 1, 3, 5, 7  itd. Metoda omogoči nekoliko bolj proporcionalen rezultat kot metoda D'Hondt.
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junija na maj1;

(k) minimalna starost, ki daje pravico do glasovanja na evropskih parlamentarnih 
volitvah, je 16 let. Minimalna starost, ki omogoča kandidiranje, je 18 let;

(l) Parlament preverja mandate poslancev na podlagi rezultatov, ki jih uradno razglasijo 
države članice (tudi pri zapolnjevanju prostih poslanskih mest), in ima pooblastila za 
razsojanje v vseh sporih; kadar in če so ustrezni nacionalni predpisi v nasprotju s 
primarnim pravom Evropske unije, je Parlament je upravičen do ukrepanja proti 
odvzemu mandata, ki ga izvede država članica;  

3. je odločen, da na volitvah leta 2014 v čim večji meri uporabi tehniko elektronskega 
glasovanja, pod pogojem, da bo dobil zagotovilo, da je elektronsko glasovanje s 
tehničnega in pravnega vidika zanesljivo; 

4. poziva Komisijo in države članice, naj si še bolj prizadevajo pomagati državljanom EU, ki 
prebivajo v državi članici, ki ni njihova matična država, da se udeležijo evropskih volitev 
v novi domovini;  

5. vabi države članice, da uskladijo svoje predpise glede odprave volilne pravice 
državljanov, ki prebivajo v drugih državah članicah, da volijo v nacionalni parlament; 
spodbuja države članice, ki podobno razmišljajo, naj okrepijo medsebojno sodelovanje na 
dvostranski ravni s sprejetjem recipročne pravice do glasovanja na nacionalnih volitvah; 

6. spodbuja Parlament, ki bo izvoljen leta 2009, naj glede na tedanje stanje lizbonske 
pogodbe razmisli, ali naj osnova za sestavo parlamenta od leta 2014 dalje temelji na 
prebivalcih, ki prebivajo v državi, ali raje na številu državljanov z določenim 
državljanstvom, ki prebivajo v EU;  

7. zahteva, da Komisija predloži Svetu predloge za spremembo pogodb, ki je potrebna za 
uresničevanje teh reform, kasneje pa predlaga potrebne izvedbene določbe, da bodo  
reforme začele veljati pravočasno, to je pred volitvami v Evropski parlament leta 2014;

8. poziva medvladno konferenco o volilni reformi, naj spremeni tudi Protokol o privilegijih 
in imunitetah Evropskih skupnosti iz leta 1965 in tako vzpostavi enotno in nadnacionalno 
ureditev za poslance Evropskega parlamenta2;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter 
parlamentom in vladam držav članic.

                                               
1 Kot je bilo predlagano v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2005 o smernicah za odobritev 
Komisije, UL C 285, 22.11.2006, str. 137 (poročilo Duff). 
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2006 o spremembah Protokola o privilegijih in imunitetah 
(UL C 303 E, 13.12.2006, str. 830), v kateri je Parlament potrdil svojo namero, da uporabi  statut poslancev kot 
delno podlago za predvideni pregled  (Sklep Evropskega parlamenta z dne 3. junija 2003 o sprejetju statuta 
poslancev Evropskega parlamenta, UL C 68 E, 18.3.2004, str.. 115). 
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