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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na zmenu Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu z 20. septembra 1976
(2007/2207(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976, v znení zmien 
a doplnení1,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o volebnom postupe Parlamentu, najmä na 
uznesenie z 15. júla 19982,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o zložení Európskeho parlamentu3,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady zo 14. decembra 2007,

– so zreteľom na článok 39 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii 
a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a ktorá bola podpísaná 13. decembra 2007,

– so zreteľom na článok 19 ods. 2 a články 189, 190 a 191 Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva,

– so zreteľom na článok 48 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na články 38a a 45 odsek 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci 
(A6-0000/2008),

keďže:

A. v Zmluve o ES sa ustanovuje, že Európsky parlament vypracuje návrh na priame a 
všeobecné voľby konané jednotným postupom vo všetkých členských štátoch alebo v 
súlade so zásadami spoločnými pre všetky členské štáty4,

B. Parlament sa volí priamou voľbou každých päť rokov od roku 1979 a jeho právomoci 
a vplyv počas tohto obdobia vzrástli,

                                               
1 Rozhodnutie Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1.) zmenené a doplnené 
rozhodnutím Rady 93/81 (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15.) a rozhodnutím Rady 2002/77/ES, Euratom (Ú. v. ES L 
283, 21.10.2002, s. 1.).
2 Ú. v. ES C 292, 21.9.1998, s. 66. (Anastassopulosova správa).
3 Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 132 (Lamassourova-Severinova správa).
4 Článok 190 ods. 4
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C. Parlament by mal podľa Lisabonskej zmluvy získať veľmi dôležité nové právomoci 
v oblasti legislatívy, rozpočtu, volieb a kontroly Komisie,

D. dokonca aj bez dohody o jednotnom volebnom postupe došlo počas tohto obdobia 
k postupnému zbližovaniu volebných systémov, najmä všeobecným prijatím pomerného 
zastúpenia v roku 1999, oficiálnym založením politických strán na úrovni EÚ1 a zrušením 
dvojitého mandátu2,

E. koncepcia občianstva Európskej únie, oficiálne zaradená do ústavného poriadku 
Maastrichtskou zmluvou v roku 1993, spolu s právom zúčastňovať sa za určitých 
podmienok na európskych a komunálnych voľbách v iných členských štátoch než vo 
svojom vlastnom štáte a Charta základných práv vyhlásená po prvý krát v Nice v roku 
2000 tiež prispeli postupnému rozvoju postnacionálnej demokracie,

F. verejnosť však stále dostatočne neuznáva významnú demokratickú úlohu Parlamentu, 
politické strany na európskej úrovni sú ešte stále slabé, volebné kampane majú skôr 
národný ako európsky charakter, médiá aj naďalej venujú Parlamentu malú pozornosť 
a celková účasť na voľbách do Parlamentu sa neprestajne znižuje zo 63 % v roku 1979 na 
45,6 % v roku 2004,

G. dodnes existuje určitý nesúlad v systémoch, ktoré členské štáty používajú pri voľbách do 
Európskeho parlamentu, najmä čo sa týka volebných obvodov poslancov EP a používania 
prednostného hlasovania,

H. počet občanov EÚ s bydliskom v inom členskom štáte než v ich vlastnom, ktorí volia vo 
voľbách do Európskeho parlamentu, je nízky, a počet občanov, ktorí kandidujú vo 
voľbách, je zanedbateľný; podmienky získania volebného práva na základe trvalého 
pobytu sa v jednotlivých členských štátoch líšia, ako aj obdobie, po ktorého uplynutí sú 
ich vlastní občania majúci bydlisko inde v EÚ zbavení práva voliť v domácom štáte,

I. podľa judikatúry Súdneho dvora členské štáty majú veľkú právomoc pri určovaní, kto 
môže voliť v európskych parlamentných voľbách, musia však dodržiavať všeobecné 
zásady práva EÚ a nesmú s rôznymi kategóriami občanov EÚ, ktorí sú v rovnakej situácii, 
zaobchádzať rôznym spôsobom3,

J. súčasný návrh Komisie na zjednodušenie volebnej účasti občanov EÚ majúcich bydlisko 
v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, je zablokovaný v Rade; a cieľom 
návrhov Komisie v žiadnom prípade nie je umožniť vhodným kandidátom figurovať na 
viacerých kandidátskych listinách počas tých istých volieb napriek tomu, že Aktom sa to 
nezakazuje4,

                                               
1 Nariadenie (ES) č. 2004/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní 
politických strán na európskej úrovni (Ú. v. L 297, 15.11.2003, s. 1.).
2 Rozhodnutie Rady 2002/77/ES, Euratom, článok 1 ods. 7 písm. b).
3 Vec C-145/04 Španielsko/Spojené kráľovstvo [2006] ECR I-7917 (o Gibraltáre) a vec C-300/04 Eman a 
Sevinger/College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] ECR I-8055 (o Arube).
4 Pozri smernicu Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993 o volebnom práve a práve byť volený do Európskeho 
parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 
329, 30.12.1993, s. 34) a legislatívne uznesenie Parlamentu z 26. septembra 2007 o návrhu smernice Rady, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti 
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K. zostáva ešte mnoho otázok, ktoré treba preskúmať vzhľadom na voľby do Európskeho 
parlamentu, vrátane otázky volebných prahov, minimálneho veku pre účasť na voľbách, 
využívania elektronického hlasovania, rodovej rovnosti medzi kandidátmi, práv 
spoločenstiev menšinových jazykov, dátumu a harmonogramu volieb, overovania 
osvedčení o zvolení za poslanca EP, vyplnenia voľných miest a výsad a imunít poslancov 
EP,

L. rozdelenie poslaneckých kresiel medzi členské štáty a ich celkový počet sú zásadnými 
otázkami na každej medzivládnej konferencii (MVK) o revízii zmlúv, ako aj pri každom 
pristúpení nového členského štátu,

M. Lisabonská zmluva potvrdzuje zásadu zostupnej proporcionality v zložení Parlamentu 
a stanovuje ďalej, že Parlament „sa skladá zo zástupcov občanov Únie“1 na rozdiel od 
súčasnej definície poslancov EP ako „zástupcov ľudu štátov, ktoré sú členmi 
Spoločenstva“2,

N. Parlament už skôr vyjadril želanie urovnať určité odchýlky vo vnútroštátnej volebnej 
praxi a jeho kľúčový návrh voliť určitý počet poslancov EP z nadnárodnej listiny 
volebných obvodov nenašiel odozvu,

O. Rada už súhlasila, že po nadobudnutí účinnosti štatútu poslancov preskúma žiadosť 
Parlamentu na revíziu Protokolu o výsadách a imunitách z roku 19653,

P. Rada už súhlasila s revíziou Aktu z roku 19764; Parlament však inicioval poslednú 
formálnu revíziu volebného postupu v roku 1998,

Q. volebná reforma Európskeho parlamentu musí dodržiavať postup slobodných a 
spravodlivých volieb a nesmie porušiť celkovú proporcionalitu systému; modernizované 
volebné právo musí byť trvalo udržateľné a zrozumiteľné; musia sa plne dodržiavať 
zásady subsidiarity a proporcionality tak, aby jednota nebola samoúčelná,

1. rozhodol o reforme svojho volebného postupu s cieľom posilniť obľúbenosť Parlamentu v 
celej Únii, zmierniť rozdiely vo volebných postupoch členských štátov a dosiahnuť, aby 
Parlament viac zodpovedal občanom, ktorých zastupuje;

2. navrhuje preto, aby sa včas ešte pred voľbami v roku 2014 uskutočnili tieto reformy:

a) vzhľadom na čoraz bližšie postavenie občanov a poslancov Európskeho parlamentu 
sa v členských štátoch, ktoré majú viac ako 20 miliónov obyvateľov, zavedú 
regionálne volebné obvody;

                                                                                                                                                  
uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov EÚ s bydliskom v 
členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 193) (Duffova správa).
1 Článok 14 Zmluvy o EÚ v znení zmien a doplnení Lisabonskej zmluvy (konsolidované znenie).
2 Článok 189 Zmluvy o ES.
3 Vyhlásenie z 3. júna 2005 predstaviteľov členských štátov, ktorí sa stretli v rámci Rady.
4 Vo vyhlásení 6151/02 z 22. februára 2002 Rada rozhodla, že ustanovenia tohto aktu by sa mali preskúmať pred 
druhými voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať po nadobudnutí účinnosti pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov k aktu z roku 1976, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia, to znamená do roku 2009.
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b) členské štáty môžu zriadiť osobitné volebné obvody, aby uspokojili potreby 
spoločenstiev menšinových jazykov;

c) s cieľom zapojiť občana pomocou väčšieho výberu, členské štáty budú musieť 
zaviesť systémy prednostného hlasovania, pri ktorom si volič môže vybrať z 
kandidátov na ich prednostnej listine (tzv. polootvorená listina) a nie len z listín 
kandidátov politických skupín (tzv. uzavreté listiny);

d) počet poslancov zvolených z národných zoznamov je 750 v rozmedzí od minimálne 
5 do maximálne 95 kresiel na členský štát;

e) s cieľom objasniť postup rozdeľovania poslaneckých kresiel medzi členské štáty a 
odpolitizovať túto vec sa kreslá budú prerozdeľovať pred každými voľbami, ak to 
Eurostat objektívne odôvodní; rozhodnutie sa prijme výlučne na demografickom 
základe obyvateľov s trvalým pobytom a podľa zásady zostupnej proporcionality, 
ako navrhol Parlament a v podstate prijala MVK v roku 20071; prerozdelenie sa 
oznámi aspoň dvanásť mesiacov pred skončením mandátu;

f) s cieľom rozšíriť možnosti výberu voliča, posilniť európsky rozmer volebných 
kampaní a rozvinúť úlohu európskych politických strán sa z celého územia 
Európskej únie vytvorí ďalší volebný obvod; počet poslancov volených z tohto 
nadnárodného zoznamu je rovnaký ako počet štátov; nadnárodný zoznam sa skladá z 
kandidátov z aspoň štvrtiny štátov a je rodovo vyrovnaný; každý volič má k 
dispozícií okrem hlasu pre národnú alebo regionálnu listinu aj jeden hlas pre 
európsku listinu; použije sa prednostné hlasovanie podľa systému polootvorenej 
listiny; kreslá sa pridelia podľa Sainte-Laguëovej metódy2;

g) kandidáti môžu v tých istých voľbách kandidovať za európske i národné alebo 
regionálne volebné obvody;  kandidáti s oficiálnym bydlisko vo viacerých členských 
štátoch a kandidáti s dvojitým občianstvom, ktorí sú zaregistrovaní na príslušných 
voličských zoznamoch, sú oprávnení byť zapísaní do viacerých národných alebo 
regionálnych zoznamov;

h) na úrovni EÚ sa stanoví volebný organ, ktorý bude regulovať priebeh volieb 
konajúcich sa z európskej listiny a bude overovať osvedčenia poslancov EP 
zvolených z tohto listín; volebný orgán sa skladá z jedného zástupcu každého 
členského štátu, Komisie a Parlamentu;

i) vzhľadom na celoeurópsky charakter volieb budú volebné dni obmedzené na soboty 
a nedele;

j) s cieľom podporiť účasť na voľbách v tých členských štátoch, kde školské prázdniny 

                                               
1 Vyhlásenie č. 5 priložené k záverečnému aktu MVK. Znie takto: pomer medzi obyvateľstvom a počtom kresiel 
jednotlivých členských štátov sa musí líšiť v závislosti od príslušného obyvateľstva tak, že každý poslanec 
členského štátu s väčším počtom obyvateľov zastupuje viac obyvateľov ako každý poslanec členského štátu s 
nižším počtom obyvateľov a naopak, pričom však žiaden členský štát s nižším počtom obyvateľov nemôže mať 
viac kresiel ako členský štát s väčším počtom obyvateľov;
2 Sainte-Laguëova metóda využíva delitele 1, 3, 5, 7 atď. a použije sa pri európskych voľbách v roku 2009 v 
Nemecku, Lotyšsku a Švédsku. Poskytuje mierne proporčnejší výsledok ako D’Hondtova metóda.



PR\746440SK.doc 7/50 PE412.180v02-00

SK

začínajú v júni, a poskytnúť novozvolenému Parlamentu viac času na prípravu na 
voľbu predsedu Komisie sa termín volieb presunie z júna na máj1;

k) minimálny vek pre účasť na európskych parlamentných voľbách je 16 rokov;
minimálny vek pre kandidovanie vo voľbách je 18 rokov;

l) Parlament preskúma osvedčenia o zvolení svojich poslancov na základe oficiálnych 
výsledkov vyhlásených členskými štátmi (vrátane vyplnenia voľných miest) a má 
právomoc rozhodnúť o všetkých sporoch; Parlament môže takisto zakročiť proti 
stiahnutiu mandátu členským štátom, ak je to v rozpore s aktom alebo právom 
Európskej únie;

3. stanovuje, aby sa vo voľbách v roku 2014 čo najviac používali technológie elektronického 
hlasovania, ak sa zaručí spoľahlivosť elektronického hlasovania z technickej a právnej 
stránky;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty aby zintenzívnili svoje úsilie a pomáhali občanom EÚ s 
bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnym príslušníkom, zúčastniť sa na 
európskych voľbách v ich adoptívnej krajine;

5. vyzýva členské štáty, aby na účely národných parlamentných volieb zladili svoje 
nariadenia týkajúce sa odňatia volebného práva občanom, ktorí majú bydlisko v inom 
členskom štáte; podporuje podobne zmýšľajúce členské štáty, aby posilnili spoluprácu na 
bilaterálnom základe prijatím recipročných práv voliť v národných voľbách;

6. vyzýva Parlament, ktorý bude zvolený v júni 2009, aby vzhľadom na aktuálny stav 
Lisabonskej zmluvy zvážil, či má zloženie Parlamentu od roku 2014 vyplývať tak ako v 
súčasnosti z počtu obyvateľov s trvalým bydliskom alebo z počtu občanov EÚ s 
konkrétnou štátnou príslušnosťou s bydliskom v EÚ;

7. žiada Komisiu, aby Rade predložila návrhy na zmenu a doplnenie zmlúv potrebné na 
uvedenie týchto reforiem do platnosti; potom chce navrhnúť vykonávacie opatrenia 
potrebné na to, aby reformy nadobudli účinnosť v dostatočnom predstihu pred európskymi 
parlamentnými voľbami v roku 2014;

8. naliehavo vyzýva MVK o volebnej reforme, aby zmenila a doplnila aj Protokol o 
výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z roku 1965 s cieľom ustanoviť jednotný 
a nadnárodný systém pre poslancov Európskeho parlamentu2;

9. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

                                               
1 Ako bolo navrhnuté v uznesení Európskeho parlamentu z 1. decembra 2005 o usmerneniach pre schválenie 
Komisie, Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 137 (Duffova správa).
2 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2006 o zmene protokolu o výsadách a imunitách (Ú. v. EÚ C 303 
E, 13.12.2006, s. 830), v ktorom Parlament potvrdil svoj zámer použiť štatút poslancov ako čiastočný základ 
navrhovanej revízie (rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. júna 2003 o prijatí štatútu poslancov Európskeho 
parlamentu , Ú. v. EÚ C 68 E, 18.3.2004, s. 115).
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Návrh rozhodnutia Rady o prijatí ustanovení, ktorými sa mení a dopĺňa Akt 
o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu 

z 20. septembra 1976

RADA

so zreteľom na článok 190 ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na článok 108 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu,

so zreteľom na návrh Európskeho parlamentu,

so zreteľom na súhlas Parlamentu,

so zámerom uplatniť ustanovenia zmluvy týkajúce sa volebného postupu,

PRIJALA ustanovenia priložené k tomuto rozhodnutiu a odporúča, aby ich prijali členské 
štáty v súlade s ústavnými predpismi.

Toto rozhodnutie a priložené ustanovenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členské štáty bez meškania oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie, že 
postupovali podľa ústavných predpisov na prijatie ustanovení priložených k tomuto 
rozhodnutiu.

Zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po prijatí 
ustanovení tohto rozhodnutia členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými 
predpismi.
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PRÍLOHA I – Návrh aktu, ktorým sa mení a dopĺňa Akt o priamych a 
všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976 
(volebný akt z roku 1976)1

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Volebný akt z roku 1976
Článok 1 – odsek 1

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V každom členskom štáte sú poslanci 
Európskeho parlamentu volení systémom 
pomerného zastúpenia, a to na základe 
zoznamu alebo jedného prenosného hlasu.

1. Poslanci Európskeho parlamentu sú 
volení systémom pomerného zastúpenia, a 
to na základe zoznamu alebo jedného 
prenosného hlasu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Volebný akt z roku 1976
Článok 1 – odsek 2

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu povoliť hlasovanie 
na základe systému preferenčných hlasov, 
ktorého podrobnosti upravia.

2. Systémy prijatých listín sú 
polootvorené, pričom voliči si môžu 
vybrať spomedzi kandidátov na ich 
prednostnej listine.

Or. en

                                               
1 Zmeny a doplnenia v tomto dokumente vychádzajú z konsolidácie vypracovanej Právnou službou Európskeho 
parlamentu na základe Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. L 278, 
8.10.1976, s. 5) v znení zmien a doplnení rozhodnutia 93/81/Euratom, ESUO, EHS, ktorým sa mení a dopĺňa 
Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu pripojený k rozhodnutiu Rady 
76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutie Rady 
2002/772/ES, Euratom z 25. júna 2002 a 23. septembra 2002 (Ú. v. L 283, 21.10.2002, s. 1). Toto konsolidované 
znenie sa líši od konsolidovanej verzie, ktorú vypracoval Úrad pre vydávanie oficiálnych publikácii Európskej 
únie (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002), v dvoch aspektoch: zapracúva zarážku k článku 6 ods. 1 „ – člen 
Výboru regiónov“ vyplývajúcu z článku 5 Amsterdamskej zmluvy (Ú. v. C 340, 10.11.1997) a je prečíslované 
v súlade s článkom 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 2002/772/ES, Euratom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Volebný akt z roku 1976
Článok 2

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2 Článok 2

Každý členský štát môže v súlade so 
svojou osobitou vnútroštátnou situáciou 
určiť volebné obvody pre voľby do 
Európskeho parlamentu alebo rozdeliť 
svoju volebnú oblasť iným spôsobom bez 
toho, aby tým ovplyvnil pomerný 
charakter hlasovacieho systému.

1. Každý členský štát môže určiť volebné 
obvody pre voľby do Európskeho 
parlamentu na územnej či jazykovej báze. 

2. Členské štáty, ktoré majú aspoň 
dvadsať miliónov obyvateľov, rozdelia 
svoje volebné oblasti na viacero 
regionálnych volebných obvodov. 
3. Vytvorenie volebných obvodov nesmie 
ovplyvňovať celkový pomerný charakter 
volebného systému.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Volebný akt z roku 1976
Článok 2a (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
1. Celkový počet poslancov zvolených na 
základe ustanovení článku 2 je 750. 
Zastúpenie je zostupne proporčné, pričom 
žiaden členský štát nesmie mať menej než 
päť poslancov. Žiadny členský štát nemá 
pridelených viac ako deväťdesiatpäť 
kresiel.
2. Na účely rozdelenia kresiel medzi 
členskými štátmi v súlade so zásadou 
zostupnej proporcionality pomer medzi 
obyvateľstvom a počtom kresiel 
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jednotlivých členských štátov sa musí líšiť 
v závislosti od príslušného obyvateľstva 
tak, že každý poslanec členského štátu s 
väčším počtom obyvateľov zastupuje viac 
obyvateľov ako každý poslanec členského 
štátu s nižším počtom obyvateľov a 
naopak, pričom však žiaden členský štát s 
nižším počtom obyvateľov nemôže mať 
viac kresiel ako členský štát s väčším 
počtom obyvateľov;
3. Rozdelenie kresiel medzi členskými 
štátmi sa vyhodnocuje počas funkčného 
obdobia každého Parlamentu. Rada na 
základe návrhu Komisie a so súhlasom 
Parlamentu prijme rozhodnutie o zložení 
nového Parlamentu. Rozhodnutie sa 
prijíma najneskôr dvanásť mesiacov pred 
skončením funkčného obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Volebný akt z roku 1976
Článok 2b (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2b
1. Bez toho, aby boli dotknuté články 2 
a 2a, vytvorí sa jeden dodatočný volebný 
obvod pre celé územie Únie.
2. Celkový počet poslancov volených na 
základe ustanovení tohto článku je 
rovnaký ako počet štátov.
3. Vytvorí sa volebný orgán, ktorého 
úlohou je riadiť a kontrolovať priebeh 
volebného procesu volebného obvodu 
Európskej únie. Európsky parlament, 
Komisia a každý členský štát budú mať 
orgáne po jednom predstaviteľovi.
4. Listiny za EÚ, ktoré predložia európske 
politické strany, sa považujú sa 
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oprávnené, iba vtedy, keď:
a) sa skladajú z kandidátov žijúcich aspoň 
vo štvrtine štátov a 
b) sú vyvážené z hľadiska rodu.
5. Každý volič má doplnkový hlas, ktorý 
môže udeliť prednostnému kandidátovi na 
európskej listine. Kreslá sa rozdelia podľa 
Sainte-Laguëovej metódy.
6. Podrobnosti o voľbách do európskeho 
volebného obvodu vrátane delegovania 
právomocí volebnému orgánu sa 
zakotvujú vo vykonávacích opatreniach, 
ktoré treba prijať v súlade s článkom 14.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Volebný akt z roku 1976
Článok 3

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3 Článok 3
Členské štáty môžu určiť minimálny prah 
pre rozdelenie mandátov. Na celoštátnej 
úrovni tento prah nesmie presiahnuť 5 
percent odovzdaných hlasov.

1. Členské štáty môžu určiť minimálny 
prah pre rozdelenie kresiel rozdelených do 
národných, regionálnych či jazykových 
volebných obvodov. Na celoštátnej úrovni 
tento prah nesmie presiahnuť 5 percent 
odovzdaných hlasov.

2. Na rozdelenie kresiel z európskeho 
volebného obvodu sa nestanovujú 
minimálne prahy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Volebný akt z roku 1976
Článok 4
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Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4 Článok 4

Každý členský štát môže určiť strop pre 
výdavky na kampaň kandidátov."

Členské štáty a volebný orgán stanovujú 
stropy na volebné výdavky kandidátov a 
strán.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Volebný akt z roku 1976
Článok 5

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5 Článok 5

1. Päťročné obdobie, na ktoré sú zvolení 
členovia Európskeho parlamentu, sa začína 
prvou plenárnou schôdzou po každých 
voľbách.

1. Päťročné obdobie, na ktoré sú zvolení 
poslanci Európskeho parlamentu, sa začína 
prvou plenárnou schôdzou po každých 
voľbách.

Môže sa predĺžiť alebo skrátiť podľa 
druhého pododseku článku 10 ods. 2.

Môže sa predĺžiť alebo skrátiť podľa 
druhého pododseku článku 11 ods. 2.

2. Funkčné obdobie každého člena sa 
začína a končí v rovnakom čase ako 
obdobie uvedené v odseku 1.

2. Funkčné obdobie každého poslanca sa 
začína a končí v rovnakom čase ako 
obdobie uvedené v odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Volebný akt z roku 1976
Článok 6

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6 Článok 6
1. Členovia Európskeho parlamentu 
hlasujú na individuálnom a osobnom 
základe. Nie sú viazaní nijakými príkazmi 
a nemajú záväzný mandát.

Poslanci Európskeho parlamentu majú 
práva a povinnosti zakotvené v štatúte 
poslancov a v Protokole o výsadách a 
imunitách Európskych spoločenstiev.
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2. Členovia Európskeho parlamentu 
požívajú výsady a imunity, ktoré im 
prináležia podľa Protokolu z 8. apríla 
1967 o výsadách a imunitách Európskych 
spoločenstiev

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Volebný akt z roku 1976
Článok 7 – odsek 1 – zarážka 1a (nová)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- poslanec národného alebo regionálneho 
parlamentu,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Volebný akt z roku 1976
Článok 7 – odsek 2

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od volieb do Európskeho parlamentu v 
roku 2004 je funkcia člena Európskeho 
parlamentu nezlučiteľná s funkciou 
poslanca národného parlamentu.

vypúšťa sa

Ako výnimka z tohto pravidla a bez toho, 
aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 3:
– poslanci Írskeho národného 
parlamentu, ktorí sú volení do 
Európskeho parlamentu v nasledujúcich 
voľbách, môžu vykonávať dvojitý mandát 
až do nových volieb do Írskeho národného 
parlamentu, pričom odvtedy sa bude 
uplatňovať prvý pododsek tohto odseku,
– poslanci Parlamentu Spojeného 
kráľovstva, ktorí sú zároveň členmi 
Európskeho parlamentu počas 
päťročného obdobia, predchádzajúceho 
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voľbám do Európskeho parlamentu v 
roku 2004, môžu vykonávať dvojitý 
mandát až do volieb do Európskeho 
parlamentu v roku 2009, kedy sa uplatní 
prvý pododsek tohto odseku.";

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Volebný akt z roku 1976
Článok 7 – odsek 4

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členovia Európskeho parlamentu, na 
ktorých sa budú vzťahovať odseky 1, 2 a 3 
počas piatich rokov uvedených v článku 5, 
budú nahradení v súlade s článkom 13.

4. Poslanci Európskeho parlamentu, na 
ktorých sa budú vzťahovať odseky 1 alebo
2 počas piatich rokov uvedených v článku 
5, budú nahradení v súlade s článkom 13.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Volebný akt z roku 1976
Článok 9a (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a
Volič je oprávnený voliť do Európskeho 
parlamentu od 16 rokov veku.
Kandidáti sú je oprávnení kandidovať do 
Európskeho parlamentu od 18 rokov 
veku.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Volebný akt z roku 1976
Článok 9b (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9b
Kandidáti môžu kandidovať na 
celoeurópskej listine a na listine v jednom 
členskom štáte alebo vo viacerých 
členských štátoch v rovnakých voľbách.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Volebný akt z roku 1976
Článok 10 – odsek 1

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Voľby do Európskeho parlamentu sa 
uskutočňujú v termíne a v čase určenom 
každým členským štátom; pre všetky 
členské štáty tento dátum spadá do 
rovnakého obdobia počnúc štvrtok ránom
a končiac nasledujúcou nedeľou.

1. Volebným dňom pre voľby do 
Európskeho parlamentu je sobota a nedeľa 
v máji. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Volebný akt z roku 1976
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 2

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak nie je možné konať voľby v 
Spoločenstve v danom termíne, Rada po
porade s Európskym parlamentom
jednomyseľne určí najmenej jeden mesiac1

Ak nemožno uskutočniť voľby v Únii v 
danom termíne, Rada so súhlasom 
Parlamentu jednomyseľne určí najmenej 
jeden rok pred koncom päťročného 

                                               
1 Vo verziách rozhodnutia 2002/772/ES, Euratom zverejnených v úradnom vestníku, ktoré nie sú anglickou ani 



PR\746440SK.doc 17/50 PE412.180v02-00

SK

pred koncom päťročného obdobia 
uvedeného v článku 5 iný termín, ktorý 
nepredchádza termín určený podľa 
predchádzajúceho pododseku o viac ako 
dva mesiace ani ho nenasleduje o viac ako 
jeden mesiac.“

obdobia uvedeného v článku 5 iný termín, 
ktorý nepredchádza termín určený podľa 
predchádzajúceho pododseku o viac ako 
dva mesiace ani ho nenasleduje o viac ako 
jeden mesiac.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Volebný akt z roku 1976
Článok 12

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 12 Článok 12
Európsky parlament skúma osvedčenia 
členov Európskeho parlamentu. Na tento 
účel berie na vedomie výsledky oficiálne 
vyhlásené členskými štátmi, a rozhoduje 
vo všetkých sporoch, ktoré môžu vyplynúť 
z ustanovení tohto aktu okrem tých, ktoré 
vyplynú z vnútroštátnych ustanovení, na 
ktoré tento akt odkazuje.

Európsky parlament skúma osvedčenia 
poslancov Parlamentu na základe 
výsledkov oficiálne vyhlásených volebným 
orgánom EÚ a členským štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Volebný akt z roku 1976
Článok 13

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13 Článok 13
1. Mandát sa uvoľní, ak mandát člena 
Európskeho parlamentu skončí v dôsledku 
odstúpenia, úmrtia alebo odňatia mandátu.

Kreslo sa uvoľní, ak sa mandát poslanca
Európskeho parlamentu skončí v dôsledku 
odstúpenia, úmrtia alebo odňatia mandátu.

2. S výhradou ostatných ustanovení tohto 

                                                                                                                                                  
španielskou verziou, sa toto obdobie uvádza ako jeden rok.
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aktu ustanoví každý členský štát vhodné 
postupy pre obsadenie každého mandátu, 
ktorý sa uvoľní počas päťročného 
funkčného obdobia uvedeného v článku 5, 
na zvyšok tohto obdobia.
3. Ak právny predpis členského štátu 
výslovne požaduje odňatie mandátu člena 
Európskeho parlamentu, tento mandát 
skončí v súlade s týmito právnymi 
predpismi. Príslušné orgány o tom 
informujú Európsky parlament.
4. Ak sa mandát uvoľní v dôsledku 
odstúpenia alebo úmrtia, predseda 
Európskeho parlamentu o tom 
bezodkladne informuje príslušné orgány 
dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Volebný akt z roku 1976
Článok 13a (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13a
1. V prípade poslancov zvolených 
v členských štátoch a s výhradou 
ostatných ustanovení tohto aktu ustanoví 
každý štát vhodné postupy na obsadenie 
každého mandátu, ktorý sa uvoľní počas 
päťročného funkčného obdobia 
uvedeného v článku 5, na zvyšok tohto 
obdobia.
2. Ak právny predpis členského štátu 
výslovne požaduje odňatie mandátu 
poslanca Európskeho parlamentu 
zvoleného v tomto členskom štáte, tento 
mandát sa skončí v súlade s týmito 
právnymi ustanoveniami. Príslušné 
orgány o tom informujú Európsky 
parlament.
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3. Ak sa mandát poslanca zvoleného 
v členskom štátov uvoľní v dôsledku 
odstúpenia alebo úmrtia, predseda 
Európskeho parlamentu o tom 
bezodkladne informuje príslušné orgány 
dotyčného členského štátu.

Or. en

(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh čiastočne opakuje znenie odsekov 2, 3 a 4 článku 13 
Volebného aktu z roku 1976. Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 13)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Volebný akt z roku 1976
Článok 13b (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13b
1. V prípade poslancov zvolených vo 
volebnou obvode Európskej únie a s 
výhradou ostatných ustanovení tohto aktu 
volebný orgán prijme vhodné opatrenia 
na obsadenie každého mandátu, ktorý sa 
uvoľní počas päťročného funkčného 
obdobia uvedeného v článku 5, na zvyšok 
tohto obdobia.
2. Ak právny predpis EÚ výslovne 
požaduje odňatie mandátu poslanca 
Európskeho parlamentu zvoleného 
z celoeurópskej listiny, tento mandát sa 
skončí v súlade s týmito právnymi 
ustanoveniami. Volebný orgán o tom 
informuje Európsky parlament. 
3. Ak sa kreslo patriace celoeurópskej 
listine uvoľní v dôsledku odstúpenia alebo 
úmrtia, predseda Európskeho parlamentu 
o tom bezodkladne informuje volebný 
orgán.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Volebný akt z roku 1976
Článok 13c (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13c
Európsky parlament rozhoduje o všetkých 
sporoch, ktoré môžu vyplynúť 
z ustanovení tohto aktu a na ktoré sa 
vzťahujú právne predpisy Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Volebný akt z roku 1976
Článok 14

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 14 Článok 14
Ak by sa museli prijať opatrenia na 
implementovanie tohto aktu, Rada 
jednomyseľným hlasovaním o návrhu 
Európskeho parlamentu po porade 
s Komisiou prijme tieto opatrenia po úsilí 
o dosiahnutie dohody s Európskym 
parlamentom v zmierovacom výbore 
zloženom z Rady a zástupcov Európskeho 
parlamentu.

Opatrenia na implementovanie tohto aktu
prijme Rada hlasovaním kvalifikovanou 
väčšinou o návrhu Európskeho parlamentu 
po porade s Komisiou a potom, ako 
Parlament udelil svoj súhlas.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Volebný akt z roku 1976
Článok 15 – pododsek 2
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Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prílohy II a III tvoria neoddeliteľnú 
súčasť tohto aktu

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Volebný akt z roku 1976
Článok 15 – pododsek 2a (nový)

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podľa zmlúv o pristúpení je znenie tohto 
aktu v českom, estónskom, lotyšskom, 
litovskom, maďarskom, maltskom, 
poľskom, slovenskom a slovinskom 
jazyku je takisto autentické.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Volebný akt z roku 1976
PRÍLOHA I

Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA I vypúšťa sa
Spojené kráľovstvo bude uplatňovať 
ustanovenia tohto aktu iba v súvislosti so 
Spojeným kráľovstvom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Volebný akt z roku 1976
PRÍLOHA II
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Volebný akt z roku 1976 Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA II vypúšťa sa
Vyhlásenie k článku 14

Čo sa týka postupu, ktorý musí dodržať 
zmierovací výbor, dohodlo sa na využití 
ustanovení odsekov 5, 6 a 7 postupu 
uvedeného v spoločnej deklarácii 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
zo 4. marca 19751.

Or. en

                                               
1 Ú. v. ES C 89, 22.4.1975, s. 1.
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PRÍLOHA II – Konsolidované znenie Aktu o priamych a všeobecných voľbách 
poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976 v znení neskorších 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

AKT1

o priamych a všeobecných voľbách poslancov
Európskeho parlamentu

Článok 1

1. V každom členskom štáte sú poslanci Európskeho parlamentu volení systémom 
pomerného zastúpenia, a to na základe zoznamu alebo jedného prenosného hlasu.

2. Členské štáty môžu povoliť hlasovanie na základe systému preferenčných hlasov, 
ktorého podrobnosti upravia.

3. Voľby sú všeobecné, priame, slobodné, s tajným hlasovaním.

Článok 2

Každý členský štát môže na základe konkrétnej vnútroštátnej situácie určiť volebné obvody 
pre voľby do Európskeho parlamentu alebo rozdeliť svoju volebnú oblasť iným spôsobom bez 
toho, aby tým ovplyvnil pomerný charakter hlasovacieho systému.

Článok 3

Členské štáty môžu určiť minimálny prah pre rozdelenie kresiel. Na celoštátnej úrovni tento 
prah nesmie presiahnuť 5 percent odovzdaných hlasov.

Článok 4

Každý členský štát môže určiť strop pre výdavky na volebnú kampaň kandidátov.

Článok 5

1. Päťročné obdobie, na ktoré sú zvolení poslanci Európskeho parlamentu, sa začína prvou 
plenárnou schôdzou po každých voľbách.

                                               
1 Poznámka: Tento dokument je konsolidáciou vypracovanou Právnou službou Európskeho parlamentu na 
základe AKTU o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. L 278, 8.10.1976, 
s. 5) v znení zmien a doplnení rozhodnutia 93/81/Euratom, ESUO, EHS, ktorým sa mení a dopĺňa Akt 
o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu priložený k rozhodnutiu Rady 
76/787/ESUO, EHS, Euratom z 20. septembra 1976 (Ú. v. L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutie Rady 
2002/772/ES, Euratom z 25. júna 2002 a 23. septembra 2002 (Ú. v. L 283, 21.10.2002, s. 1). Jeho znenie sa líši 
od konsolidovanej verzie, ktorú vypracoval Úrad pre úradné publikácie Európskej únie (CONSLEG. 
1976X1008-23/09/2002) v dvoch bodoch: zapracúva zarážku k článku 6 ods. 1 „ – Výbor regiónov“ vyplývajúcu 
z článku 5 Amsterdamskej zmluvy (Ú. v. C 340, 10.11.1997) a je prečíslované v súlade s článkom 2 ods. 1 
rozhodnutia Rady 2002/772/ES, Euratom.
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Môže sa predĺžiť alebo skrátiť podľa druhého pododseku článku 10 ods. 2.

2. Funkčné obdobie každého poslanca sa začína a končí v rovnakom čase ako obdobie 
uvedené v odseku 1.

Článok 6

1. Poslanci Európskeho parlamentu hlasujú na individuálnom a osobnom základe. Nie sú 
viazaní nijakými príkazmi a nemajú záväzný mandát.

2. Poslanci Európskeho parlamentu požívajú výsady a imunity, ktoré im prináležia podľa 
Protokolu z 8. apríla 1967 o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 7

1. Funkcia poslanca Európskeho parlamentu nie je zlučiteľná s funkciou:

 člena vlády členského štátu,

 člena Komisie Európskych spoločenstiev,

 sudcu, generálneho advokáta či zapisovateľa Súdneho dvora Európskych spoločenstiev či 
Súdu prvého stupňa,

 člena Správnej rady Európskej centrálnej banky,

 člena Dvora audítorov Európskych spoločenstiev,

 ombudsmana Európskych spoločenstiev,

 člena Hospodárskeho a sociálneho výboru Európskeho spoločenstva a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu,

 člena Výboru regiónov,

 člena výborov či iných orgánov vytvorených v súlade so Zmluvami o vytvorené 
Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na účely 
spravovania fondov Spoločenstiev či na plnenie stálych priamych administratívnych úloh,

 člena Správnej rady, Riadiaceho výboru či zamestnanca Európskej investičnej banky,

 činného úradníka alebo zamestnanca inštitúcií Európskych spoločenstiev alebo k nim 
pripojených špecializovaných subjektov alebo Európskej centrálnej banky.

2. Od volieb do Európskeho parlamentu v roku 2004 funkcia člena Európskeho 
parlamentu nie je zlučiteľná s funkciou poslanca národného parlamentu.
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Ako výnimka z tohto pravidla a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 3:

 poslanci Írskeho národného parlamentu, ktorí sú zvolení do Európskeho parlamentu v 
nasledujúcich voľbách, môžu vykonávať dvojitý mandát až do nových volieb do Írskeho 
národného parlamentu, pričom potom sa bude uplatňovať prvý pododsek tohto odseku,

 poslanci parlamentu Spojeného kráľovstva, ktorí sú zároveň poslancami Európskeho 
parlamentu počas päťročného obdobia predchádzajúceho voľbám do Európskeho 
parlamentu v roku 2004 môžu vykonávať dvojitý mandát až do volieb do Európskeho 
parlamentu v roku 2009, keď sa uplatní prvý pododsek tohto odseku.

3. Okrem toho každý členský štát môže za okolností uvedených v článku 8 rozšíriť 
predpisy týkajúce sa nezlučiteľnosti, a to na vnútroštátnej úrovni.

4. Poslanci Európskeho parlamentu, na ktorých sa budú vzťahovať odseky 1, 2 a 3 počas 
piatich rokov uvedených v článku 5, budú nahradení v súlade s článkom 13.

Článok 8

S výhradou ustanovení tohto aktu sa volebný postup v každom členskom štáte upravuje 
vnútroštátnymi predpismi.

Tieto vnútroštátne predpisy, ktoré môžu v prípade potreby zohľadniť konkrétnu situáciu v 
členských štátoch, nesmú ovplyvňovať podstatu pomerného volebného systému.

Článok 9

Nikto nesmie dať viac ako jeden hlas v nijakých voľbách poslancov Európskeho parlamentu.

Článok 10

1. Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v termíne a v čase určenom každým 
členským štátom; pre všetky členské štáty tento dátum spadá do rovnakého obdobia počnúc 
vo štvrtok ráno a končiac nasledujúcou nedeľou.

2. Členské štáty môžu oficiálne zverejniť výsledky sčítania hlasov až po zatvorení 
volebných miestností v členskom štáte, kde voliči hlasujú ako poslední v období uvedenom v 
odseku 1.

Článok 11

1. Rada na základe jednomyseľného rozhodnutia určí volebné obdobie pre prvé voľby, a to 
po porade s Európskym parlamentom.

2. Nasledujúce voľby sa uskutočnia v zodpovedajúcom období posledného roku 
päťročného obdobia uvedeného v článku 5.

Ak nemožno uskutočniť voľby v Spoločenstve v danom termíne, Rada po porade s 
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Európskym parlamentom jednomyseľne určí najmenej jeden mesiac1 pred koncom 
päťročného obdobia uvedeného v článku 5 iný termín, ktorý nepredchádza termín určený 
podľa predchádzajúceho pododseku o viac ako dva mesiace ani ho nenasleduje o viac ako 
jeden mesiac.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 196 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
a článok 109 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sa Európsky 
parlament zíde, bez toho, aby sa musel zvolávať, v prvý utorok po uplynutí jedného mesiaca 
od skončenia volebného obdobia.

4. Právomoci Európskeho parlamentu zanikajú na začiatku prvej plenárnej schôdze 
nového Európskeho parlamentu.

Článok 12

Európsky parlament skúma osvedčenia poslancov Európskeho parlamentu. Na tento účel 
berie na vedomie výsledky oficiálne vyhlásené členskými štátmi, a rozhoduje vo všetkých 
sporoch, ktoré môžu vyplynúť z ustanovení tohto aktu okrem tých, ktoré vyplynú z 
vnútroštátnych ustanovení, na ktoré tento akt odkazuje.

Článok 13

1. Kreslo sa uvoľní, ak sa mandát poslanca Európskeho parlamentu skončí v dôsledku 
odstúpenia, úmrtia alebo odňatia mandátu.

2. S výhradou ostatných ustanovení tohto aktu ustanoví každý členský štát vhodné postupy 
pre obsadenie každého mandátu, ktorý sa uvoľní počas päťročného funkčného obdobia 
uvedeného v článku 5, na zvyšok tohto obdobia.

3. Ak právny predpis členského štátu výslovne požaduje odňatie mandátu poslanca 
Európskeho parlamentu, tento mandát sa skončí v súlade s týmito právnymi predpismi. 
Príslušné orgány o tom informujú Európsky parlament.

4. Ak sa mandát uvoľní v dôsledku odstúpenia alebo úmrtia, predseda Európskeho 
parlamentu o tom bezodkladne informuje príslušné orgány dotyčného členského štátu."

Článok 14

Ak by sa museli prijať opatrenia na implementovanie tohto aktu, Rada jednomyseľným 
hlasovaním o návrhu Európskeho parlamentu po porade s Komisiou prijme tieto opatrenia po 
úsilí o dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom v zmierovacom výbore zloženom 
z Rady a zástupcov Európskeho parlamentu.

                                               
1 Vo verziách rozhodnutia 2002/772/ES, Euratom zverejnených v úradnom vestníku, ktoré nie sú anglickou ani 
španielskou verziou, sa toto obdobie uvádza ako jeden rok.
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Článok 15

Tento akt je vypracovaný v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, 
holandskom, írskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom a talianskom, 
jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické.

Prílohy I a II predstavujú neoddeliteľnú súčasť tohto aktu.

Článok 16

Ustanovenia tohto aktu nadobúdajú účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po prijatí 
posledného oznámenia uvedeného v rozhodnutí.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

V Bruseli dvadsiateho septembra v roku tisíc deväťsto sedemdesiatšesť.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

PRÍLOHA I

Spojené kráľovstvo bude uplatňovať ustanovenia tohto aktu iba v súvislosti so Spojeným 
kráľovstvom.

PRÍLOHA II

Vyhlásenie k článku 14

Čo sa týka postupu, ktorý musí dodržať zmierovací výbor, dohodlo sa na využití ustanovení 
odsekov 5, 6 a 7 postupu uvedeného v spoločnej deklarácii Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie zo 4. marca 19751.

                                               
1 Ú. v. ES C 89, 22.4.1975, s. 1.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Východiská

Európsky parlament volený vo všeobecných voľbách je kľúčovou črtou ústavného poriadku 
Európskej únie. Už v roku 1951 článok 20 Parížskej zmluvy o Európskom spoločenstve pre 
uhlie a oceľ zakotvoval zhromaždenie zložené zo „zástupcov ľudu štátov, ktoré sú členmi 
Spoločenstva“. Článok 21 ods. 3 hovorí:

Zhromaždenie vypracuje návrhy na priame a všeobecné voľby konané jednotným 
postupom vo všetkých členských štátoch.

Rada jednomyseľne prijme zodpovedajúce ustanovenia a odporučí členským štátom 
prijať ich v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ústavnými predpismi.

To isté ustanovenie bolo prijaté článkom 138 ods. 3 Rímskej zmluvy (1957), ktorou za 
zakladá Európske hospodárske spoločenstvo1.

Spoločné zhromaždenie ESUO naliehavo vyzvalo, aby sa ustanovenie začalo uplatňovať už v 
roku 19542. Európske parlamentné zhromaždenie vypracovalo dohovor o zavedení priamych 
volieb, ktorý postúpilo na posúdenie Rade3. V tejto súvislosti sa však nepodarilo dosiahnuť 
pokrok, až na samite v Haagu v decembri roku 1969 sa tento bod znovu objavil na rokovacom 
programe Rady. Vedelova správa (1972), ktorej vypracovanie objednala Európska komisia, 
odporúčala čo najrýchlejšie uplatnenie ustanovenia zmluvy týkajúce sa priamych volieb.4

Vedel navrhol, že termín „jednotný volebný postup“ by sa nemal bezpodmienečne chápať tak, 
že úplnú jednotnosť volebného systému treba dosiahnuť jedným krokom: Parlament sa mohol 
priblížiť k jednotnému volebnému zákonu, keby získal viac legitímnosti na posilnenie jeho 
prvých priamych volieb.

Predsedovia vlád na rokovaní v decembri r. 1974 v Paríži za predsedníctva Valéryho Giscarda 
d’Estainga prijali v podstate rozhodnutie o čo najskoršom zorganizovaní priamych volieb ... 
kedykoľvek alebo po roku 19785. Toto bolo doplnením ich rozhodnutia o transformácii 
vlastných ad hoc rokovaní na najvyššej úrovni na formálnu Európsku radu.

Európsky parlament už vtedy začal pracovať na revízii návrhu dohovoru z roku 1960. 
Patijnova správa navrhla priamo zvolený Parlament s päťročným mandátom.6 V prvom rade 
by sa uplatňovali národné volebné systémy, ale iba počas prechodného obdobia, v očakávaní 
zavedenia jednotnejšieho volebného systému, ktorý mal byť pripravený v čase druhých 
volieb. Hlasovanie sa malo uskutočniť v celom Spoločenstve počas troch rovnakých dní. 

                                               
1 Pozri aj článok 108 ods. 3 Zmluvy o Euratom.
2 Teitgen Report, Committee for Political Affairs and External Relations, Document Nr. 5 1954/1955 and 
Résolution de l'Assemblée Commune, adoptée le 2 décembre 1954 relative aux pouvoirs de l'Assemblée 
Commune et à leur exercice; ESUO, Ú. v. z 11.12.1954.
3 Dehoussova správa, Ú. v. 37, 2.6.1960.
4 Report of the Working Party examining the problem of the Enlargement of the Powers of the European 
Parliament, Bulletin of the European Communities, Supplement 4/72.
5 Odsek 12 komuniké predsedov vlád, Paríž, 9.-10. decembra 1974. Spojené kráľovstvo a Dánsko si vyhradili 
svoje stanoviská. Rozhodnutie potvrdila Európska rada v Ríme, ktorá nasledovala po rokovaní v decembri.
6 Patijnova správa prijatá 14. januára 1975; Ú. v. C 32, 11.2.1975.
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Dvojité parlamentné mandáty boli povolené, ale nepodporovali sa. Dohodlo sa na zozname 
kancelárií na úrovni ES, ktoré sa považovali za zlučiteľné s mandátom Európskeho 
parlamentu. Kreslá (355 kresiel pre vtedy deväť členských štátov) sa mali rozdeliť na 
pomernom základe, a to takto: Nemecko 71, Spojené kráľovstvo 67, Taliansko 66, 
Francúzsko 65, Holandsko 27, Belgicko 23, Dánsko 17, Írsko 13, Luxembursko 6. Výsady 
a imunity priamo zvolených poslancov EP mali byť rovnaké, pre poslancov národných 
parlamentov. Národná úvaha sa mala uplatňovať aj v súvislosti s oprávneným vekom voličov 
a kandidátov, obsadzovania uvoľnených miest, pravidiel pre politické strany a dĺžka a 
podmienky funkčného obdobia poslancov EP. V očakávaní vstupu jednotného volebného 
postupu do platnosti Parlament mal rozhodnúť o overovaní osvedčení poslancov.

Členské štáty považovali Patijnovu správu za dostatočne pragmatickú, aby sa stala základom 
na rokovanie v Rade. Veľkým kameňom úrazu pri dosiahnutí dohody bola skutočnosť, že 
britská vláda stále odmietala prijať volebný systéme pomerného typu, pričom počet kresiel 
získaných v Európskom parlamente sa mal vo veľkej miere zhodovať s počtom odovzdaných 
volebných hlasov. Neexistencia jednotného volebného systému v tom čase spôsobovala pocit 
márnosti. Z dnešného pohľadu Parlament urobil dobre, keď sa sústredil v prvom na 
uskutočnenie priamych volieb, a keď odložil zdokonalenie systému na neskorší čas.

Konečne priame voľby

Rada dňa 20. septembra 1976 dosiahla dohodu o Akte o priamych a všeobecných voľbách 
poslancov Európskeho parlamentu. Akt, ktorý má štatút primárneho práva a ktorý mal 
ratifikovať každý členský štát, bol pripojený k rozhodnutiu.1

Rada vytvorila snemovňu 410 poslancov (pre vtedy deväť členských štátov, pričom štyri 
najväčšie štáty mali rovnaký počet kresiel. Znovu sa opakoval cieľ budúceho jednotného 
volebného postupu, ale na jeho dosiahnutie sa nestanovil nijaký časový rámec. Hlasovanie sa
malo uskutočniť medzi štvrtkom a nedeľou. V očakávaní schválenia jednotného volebného 
postupu Parlament pri overovaní osvedčení zvolených kandidátov bral ohľad na oficiálne 
výsledky vyhlásené každým členským štátom. V Parlamente sa na uvedenie podrobností do 
poriadku zaviedol zmierovací postup.2 Po určitom čas sa prvé voľby do Európskeho 
parlamentu uskutočnili v júni r. 1979.

Novo zvolený Parlament sa čoskoro začal venovať otázke zmeny aktu z roku 1976 na 
jednotný volebný postup. Vypracovaná Seitlingerova správa sa zameriavala na otázku 
rozšírenia pomerného zastúpenia.3 Navrhovala volebné obvody s viacerými poslancami, 
ktorých počet sa pohyboval medzi tromi a pätnástimi poslancami EP, pričom kreslá sa mali 
rozdeliť podľa D´Hondtovho systému, a umožňovala prednostné hlasovanie pre jednotlivých 
kandidátov na listinách Konštatovalo sa v nej, že sa vyskytli odchýlky od normy z dôvodov 
„osobitných zemepisných či etnických faktorov“. Seitlinger sa usiloval aj o to, aby príslušníci 
jedného členského štátu žijúci v inom členskom štáte viac ako päť rokov mali právo voliť 
v krajine bydliska. Navrhoval, aby sa hlasovanie obmedzilo na dva dni (v nedeľu a pondelok). 
Vzhľadom na celkovú politickú situáciu v Spoločenstve spojenú s britským odmietaním 

                                               
1 Rozhodnutie Rady 76/787/ESUO, EHS, EURATOM, Ú. v. L 278, 8.10.1976.
2 Spojené kráľovstvo a Dánsku pripojili vyhlásenia týkajúce sa ich zámorských území a Nemecko pripojilo 
vyhlásenie týkajúce sa Berlína.
3 Seitlingerova správa prijatá 10.marca 1982 158 hlasmi proti 77 hlasov, pričom 27 poslancov sa hlasovania 
zdržalo; Ú. v. C 87, 5.4.1982. Pozri aj kritické stanovisko Výboru pre právne veci (spravodajca D’Angelosante).
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vzdať sa jeho systému jednoduchej väčšiny namiesto volebných obvodov z jedným 
poslancom však Rada nemohla dosiahnuť pokrok.

Podobný osud čakal aj na Reihnolda Bockleta, vymenovaného spravodajcu vo veci 
nasledujúceho mandátu v rokoch 1984 – 1989. Jeho úsilie sa zrútilo na prekážke Britov. 
Duchaplnosť sa nedokázala zlúčiť s pomerným a nepomerným volebným systémom v rámci, 
ktorý by sa spoľahlivo mohol volať jednotný a ktorý by zároveň spôsobil dosiahnutie 
konsenzu v Parlamente alebo v Rade.

Pád berlínskeho múru a začlenenie východného Nemecka do Spoločenstva si vynútili revíziu 
počtu nemeckých poslancov v Európskom parlamente. Po voľbách v roku 1989 bol 
vymenovaný za spravodajcu v tejto veci Karel De Gucht. Podarilo sa mu vypracovať dne 
predbežné správy, ktoré pohli veci dopredu. De Gucht v prvej správe zopakoval niekdajší 
návrh Parlamentu na využitie D´Hondtovho systému.1 Znepokojený znížením počtu voličov 
v roku 1984 a 1989 začal rozpravu o otázke ako by sa mala viesť a financovať kampaň na 
voľby do Európskeho parlamentu. V druhej správe De Gucht navrhol, aby počet kresiel 
zjednoteného Nemecka vzrástol na 99, pričom Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo si 
ponechajú po 87 kresiel.2 Nakoniec De Gucht navrhol doplnkový systém, v rámci ktorého by 
sa dve tretinu britských kresiel mohli zvoliť jednoduchou väčšinou vo volebných obvodoch 
s jedným poslancom, ale zostávajúca tretina by sa rozdelila pomerne k celkovému počtu 
hlasov pre každú stranu.

Napriek úsiliu Parlamentu to však bolo zvolenie labouristickej vlády v Spojenom kráľovstve 
v máji roku 1977, čomu pomohli aj liberálni demokrati, ktorá pomohla prelomiť prekážky 
volebného systému. Veľká Británia vo voľbách v roku 1999 zaviedla systém uzavretých 
zoznamov regionálneho pomerného zastúpenia.3 Podobné reformy sa uskutočnili vo 
Francúzsku počas volieb v roku 2004.

Zmena zmluvy pomohla

Maastrichtská zmluva z roku 1992 medzi tým spôsobila odvážny pokrok v oblasti občianstva 
Európskej únie. Článok 8b ods. 2 hovorí:

Každý občan únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, 
má právo voliť a byť volený do orgánov miestnej samosprávy vo voľbách do 
Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za rovnakých 
podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu. Výkon tohto práva podlieha podrobnej 
úprave, ktorú prijme jednomyseľným rozhodnutím Rada na návrh Komisie a po 
porade s Európskym parlamentom; táto úprava môže stanoviť odchýlky, ak je to 
odôvodnené špecifickými problémami niektorého členského štátu.4

                                               
1 De Guchtova správa prijatá 10. októbra 1991 150 hlasmi proti 26, pričom 30 poslancov sa hlasovania zdržalo; 
Ú. v. C 280, 28.10.1991.
2 De Guchtova správa prijatá 10. marca 1993 207 hlasmi proti 79, pričom 19 poslancov sa hlasovania zdržalo; 
Ú. v. C 115, 26.4.1993. 
3 Severné Írsko od roku 1979 využívalo systém jedného prenosného hlasu (Single Transferable Vote) z dôvodu 
prevládajúcej potreby na odrazenie menšinového názoru v tejto provincii. V roku 1999 bolo do Parlamentu 
zvolených 10 liberálnych demokratov, 2 zelení, 2 waleskej strany Plaid Cymru, a 3 poslancov za Stranu 
nezávislosti Spojeného kráľovstva za poslancov EP, ktorý sa tak stal svedkom dôležitosti pomerného zastúpenia 
na legalizáciu Európskeho parlamentu.
4 Neskorší článok 19 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ZES). Maastrichtská zmluva si 
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Toto bolo užitočné a poskytlo právny základ opatrení určených na stimuláciu nadnárodných 
volebných politík a na zvyšovanie občianskej účasti.

Maastrichtská zmluva v rovnakom čase pozmenila a doplnila článok 138, ktorý Parlamentu 
poskytuje právo na udeľovanie súhlasu s návrhom rady na jednotný volebný postup. 
Zapracoval sa nový článok 138a, v ktorom sa hovorí:

Politické strany na európskej úrovni sú dôležitým faktorom integrácie v rámci Únie. 
Prispievajú k utváraniu európskeho povedomia a k vyjadreniu politickej vôle 
občanov Únie.

Víťazstvo Tonyho Blaira v máji 1997 malo priaznivý účinok na záverečné fázy medzivládnej 
konferencie, ktorá vyústila do podpísania Amsterdamskej zmluvy. Po prvé, nová zmluva 
stanovila veľkosť Parlamentu na 700 poslancov s 99 poslancami za Nemecko a po 87 
poslancov pre Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo.1 Po tom pridala novú, mystickú 
klauzulu, ktorá znie:

V prípade zmien a doplnkov k tomuto odseku musí počet poslancov volených v 
každom členskom štáte zabezpečiť primerané zastúpenie ľudu štátov združených v 
Spoločenstve.

Po tretie, Amsterdamská zmluva vložila nový pododsek zakotvujúci, že funkčné obdobie 
Parlamentu trvá päť rokov.2 Po štvrté, nová zmluva zmenila a doplnila článok 190 ods. 4 
(predtým 138 ods. 3) takto:

Európsky parlament vypracuje návrhy na priame a všeobecné voľby konané 
jednotným postupom vo všetkých členských štátoch alebo v súlade so zásadami 
spoločnými pre všetky členské štáty.3

Táto revízia odzrkadlila pragmatickejší prístup k Parlamentu, ako je sformulovaný v De 
Guchtovej správe. Zmena konkrétne umožnila Írsku, aby naďalej využívali jeden prenosný 
hlas (Single Transferable Vote) namiesto systému najväčšej priemernej listiny.

Nakoniec sa v Amsterdamskej zmluve vhodne pridal nový článok 190 ods. 5:

Európsky parlament stanoví po vyžiadaní stanoviska Komisie a na základe 
jednomyseľného súhlasu Rady pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie 
svojich poslancov.

Anastassopulosova správa

Bezprostredne po podpísaní Amsterdamskej zmluvy v roku 1997 Výbor pre inštitučné veci 
vymenoval podpredsedu Parlamentu Georgiosa Anastassopulosa za svojho spravodajcu o 
volebnom postupe. Jeho úlohou bolo preskúmať, či sa možno dohodnúť na novom návrhu na 
základe revidovaného článku 190 ods. 4, to znamená, či zásady spoločné pre všetky členské 
štáty ponúkajú lepší základ na jednotnosť než jednotný volebný postup vo všetkých členských 
štátoch.
                                                                                                                                                  
vyžiadala revíziu aktu z roku 1976 v rozhodnutí Rady 93/81; Ú. v. EÚ L 33, 9.2.1993.
1 Článok 138 ods. 2, potom článok 190 ods. 2.
2 Toto, čo sa stalo článkom 190 ods. 3, jednoducho kodifikovali akt z roku 1976.
3 Zdôraznenie spravodajcu.
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Anastassopulos našiel „veľmi široký konsenzus“ medzi členskými štátmi vo viacerých 
spoločných zásadách vrátane otázky pomerného zastúpenia. Upustil od myšlienky pokúsiť sa 
vytvoriť územné volebné obvody jednotným spôsobom, ale trval na ich vytvorení v štátoch 
s viac ako 20 miliónmi obyvateľov. Konkrétne predostrel otázku, či podiel kresiel – on 
navrhoval desať percent - možno rozdeliť pomerne z nadnárodných (rodovo vyrovnaných) 
listín z volieb z roku 2009. Národné prahy by mali zostať ako alternatíva. Prednostné 
hlasovanie by sa malo podporovať ako stimul na vyššiu účasť voličov na voľbách. Dvojité 
parlamentné mandáty by sa zakázali. Navrhol preloženie volieb na skorší termín z júna na máj 
(vzhľadom na začiatok letných prázdnin v severských štátoch) a skrátenie času samotných 
volieb najviac na dva dni. Parlament prijal ďalekosiahlu Anastassopulosovu správu 15. júla 
1998 355 hlasmi proti 146, pričom 39 poslancov sa hlasovania zdržalo.1

Rada v roku 2002 upravila akt z roku 1976, aby sa zjednotilo celoplošné zavedenie 
pomerného zastúpenia, aby sa vyslovene povolil jeden prenosný hlas a prednostné hlasovanie, 
aby sa zabezpečilo vytváranie územných volebných obvodov a aby sa vnútroštátne právne 
predpisy uplatňovali na sťahovanie mandátov a na obsadzovanie voľných miest.2 Odvážnejšie 
návrhy Anastassopulosovej správy Rada neprijala.3

Nice, Laeken a Konvent

Parlamentu sa nepodarilo predostrieť problematiku volebného postupu na medzivládnej 
konferencii v Nice. Namiesto toho sa záverečné fázy medzivládnej konferencie v decembri 
2000 vyznačovali nepríjemnou hádkou o prerozdelení kresiel v Parlamente. Nakoniec mala 
veľkosť Parlamentu na roky 2004 – 2009 (vtedy s dvadsiatimi piatimi členskými štátmi) mala 
vzrásť na 732 kresiel: Nemecku sa ponechalo 99 miest, Francúzsko, Taliansko a Spojené 
kráľovstvo si zachovali paritu po 78 kresiel a Španielsko a Poľsko mali po 54 kresiel. 
(Neskôr, na základe pristúpenia Bulharska a Rumunska, sa dohodlo, že od roku 2009 bude 
mať Parlament 736 poslaneckých kresiel: Nemecko si má opäť ponechať 99 miest, 
Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo bude mať po 72 poslancov a Španielsko 
a Poľsko po 50 kresiel.)

Zmluva z Nice upravila článok 190 ods. 5 takto:

Európsky parlament po vyžiadaní stanoviska Komisie a na základe súhlasu Rady 
prijatého kvalifikovanou väčšinou stanoví pravidlá a všeobecné podmienky výkonu 
funkcií svojich poslancov. Všetky pravidlá a podmienky týkajúce sa zdaňovania 
členov alebo bývalých členov si vyžadujú jednomyseľné schválenie Radou.4

Článok 191 bol pozmenený a doplnený, aby sa vytvoril právny základe na vypracovanie 
štatútu európskych politických strán. Rada dostala splnomocnenie na stanovenie pravidiel 
upravujúcich činnosť európskych strán a najmä ich financovanie v rámci 
spolurozhodovacieho postupu s Parlamentom.

Na ceste k zotaveniu zo sklamania zo Zmluvy z Nice sa Laekenskom vyhlásení z decembra r. 
                                               
1 Ú. v. EÚ C 292, 21.9.1998; Uznesenie Parlamentu sa cituje v prílohe I dôvodovej správy.
2 Rozhodnutie Rady z 25. júna 2002 a 23. septembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Akt o priamych a 
všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu; Ú. v. EÚ L 283, 21.10.2002.
3 Plné znenie: pozri Dr George N. Anastassopoulos The Debate on the System of Electing the Members of the 
European Parliament, predslov profesora Dimitrisa Th. Tsatsosa poslanca EP, Atény a Brusel, 2002.
4 Zdôraznenie spravodajcu.
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2001 predložilo viacero vecných otázok o budúcej úlohe Európskeho parlamentu. Treba 
posilniť úlohu Európskeho parlamentu? Mali by sme rozšíriť právo na spolurozhodovanie 
alebo nie? Mal by sa prehodnotiť spôsob, akým volíme poslancov Európskeho parlamentu? 
Mal by sa vytvoriť európsky volebný obvod, alebo by sa volebné obvody mali naďalej 
určovať vnútroštátne? Možno kombinovať tieto dva systémy? Ústavný konvent diskutoval 
o týchto otázkach, ale treba priznať, že volebný systém bol na nižšom rebríčku priorít než 
právomoci Parlamentu a jeho miesto na medzinštitučnej váhe.1

Konvent navrhol, dosť citlivo, aby sa volebný systém riadil zákonom alebo rámcovým 
zákonom Rady prijatým jednomyseľne, a to na základe návrhy Parlamentu a s jeho 
súhlasom.2 Čo sa týka formy Parlamentu, konvent navrhol, aby Európska rada rozhodla 
jednomyseľne na základe návrhu Parlamentu a s jeho súhlasom. Veľkosť sa stanovila na 736 
poslancov. „Zastúpenie občanov je zostupne proporčné, pričom žiaden členský štát nesmie 
mať menej než štyroch členov.“3 Okrem toho sa Charta základných práv stala záväznou. 
Článok 39, ktorý zakotvuje právo každého občana voliť alebo kandidovať vo voľbách do 
Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom býva, za rovnakých podmienok ako štátni 
príslušníci tohto štátu.

Medzivládna konferencia z rokov 2003 – 2004, ktorá nasledovala po skončení práce 
konventu, nepriniesla nijaké zmeny v postupoch, ale upravila dôležitú klauzulu (v súčasnosti 
článok I-20 ods. 2), ktorý hovorí:

Európsky parlament sa skladá zo zástupcov občanov Únie. Ich počet nepresiahne 
sedemstopäťdesiať. Zastúpenie občanov je zostupne proporčné, pričom každý členský 
štát má najmenej šesť členov. Žiadny členský štát nemá pridelených viac ako 
deväťdesiatšesť kresiel.

Toto sa podobalo návrhu, ktorý predložilo Nemecko v čase príprav Maastrichtu, ale v tom 
čase sa zamietol. Podľa názoru niektorých pozorovateľov sa dôležitosť zmeny historického 
znenia – zo „zástupcov ľudu štátov, ktoré sú členmi Spoločenstva“ na „zástupcov občanov 
Únie“ stratila. Hoci sa neuvažuje o tom, že termín ľud má v terajšej zmluve presný právny 
význam, zmena na občanov nebola náhodná: vlastne, pozdvihnutie občana EÚ sa zdôraznilo 
na inom mieste v ústavnej zmluve.4 Zástupcovia Parlamentu v konvente a na nasledujúcich 
medzivládnych konferenciách dúfali, že zmena podporí ďalší rozvoj nadnárodných politík, čo 
by malo vyústiť do populárnejšieho uznania postnárodného politického priestoru.

Lisabonská zmluva

Nedávny príbeh „obdobia reflexie“ a rokovaní o Lisabonskej zmluve je známejší. Otázka 
volebného postupu nespôsobila rozpory počas obnovených rokovaní o ústavnej zmluve, ale 
návrh na prerozdelenie kresiel v Parlamente, ktorý sa bude voliť v roku 2009 áno. Parlament 
splnil požiadavku Európskej rady z júna roku 2007, aby predložil návrh na prerozdelenie 
kresiel. Parlamentu sa podarilo v Lamassourovej-Severiniho správe (2007) presvedčivo 

                                               
1 Spravodajca bol členom Konventu o budúcej Európe (2002 – 2003) a bol jedným z troch predstaviteľov 
Parlamentu na medzivládnej konferencii v roku 2007.
2 Článok III-232 návrhu Zmluvy o Ústave pre Európu (2003).
3 Článok I-19 ods. 2 návrhu Zmluvy o Ústave pre Európu (2003).
4 Konkrétne článok I-45, ktorý hovorí, že „Občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom 
parlamente“, (neskôr zopakovaný Lisabonskou zmluvou v článku 10 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii).
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definovať, ako by sa mala zásada zostupnej proporcionality uplatniť v praxi, čiže: „pomer 
medzi obyvateľstvom a počtom kresiel jednotlivých členských štátov sa musí líšiť v závislosti 
od príslušného obyvateľstva tak, že každý poslanec členského štátu s väčším počtom 
obyvateľov zastupuje viac obyvateľov ako každý poslanec členského štátu s nižším počtom 
obyvateľov a naopak, pričom však žiaden členský štát s nižším počtom obyvateľov nemôže 
mať viac kresiel ako členský štát s väčším počtom obyvateľov“.1

Jeden štát, Taliansko, sa však ohradilo proti návrhu, ktorý bol dôsledkom toho, čo sa hovorilo 
vyššie, aby dostalo 72 kresiel v porovnaní so Spojeným kráľovstvom (73) a s Francúzskom 
(74). V poslednej minúte medzivládnej konferencie sa dosiahol kompromis, na základe 
ktorého sa veľkosť parlamentu zväčšila na 751 poslancov, to znamená 750 a predseda – a 
Taliansko dostalo jedno miesto navyše. Žiaľ, toto opatrenie však porušuje prísne uplatňovanie 
zásady zostupnej proporcionality (definovanej Parlamentom), pretože talianski poslanci EP 
budú zastupovať menej ľudí ako španielski kolegovia, napriek skutočnosti, že Španielsko má 
menej obyvateľov ako Taliansko.2

Napriek tomuto poklesku voči jasnosti, Lamassourovu-Severiniho definíciu zostupnej 
proporcionality akceptovali, aspoň v teórii, Parlament aj Rada a nie je pravdepodobné, že by 
sa táto definícia v blízkej budúcnosti menila. Vzhľadom na to, že Lisabonská zmluva ešte 
nevstúpila do platnosti, sa však vo voľbách v roku 2009 bude bojovať na základe Zmluvy 
z Nice (736 kresiel v rozmedzí od 5 do 99 kresiel na členský štát). Napriek tomu je otázne, či 
lisabonský vzorec 750 plus 1 pre Taliansko by mal prežiť do Parlamentu zloženého v roku 
2014. V každom prípade sa kreslá pred rokom 2014 znovu rozdelia, nielen preto, aby sa 
zohľadnili demografické zmeny, ale aj preto, aby sa zabezpečilo pristúpenie nových 
členských štátov.3

Okrem toho, po malej dráme nad parlamentnými kreslami, Lisabonskú zmluvu konečne 
podpísali 13. decembra 2007. Článok 14 revidovanej Zmluvy o Európskej únii znie takto4:

1. Európsky parlament spoločne s Radou vykonáva legislatívne a rozpočtové funkcie. 
Vykonáva funkciu politickej kontroly a poradnú funkciu v súlade s podmienkami 
ustanovenými v zmluvách. Volí predsedu Komisie.

2. Európsky parlament sa skladá zo zástupcov občanov Únie. Ich počet nepresiahne 
sedemstopäťdesiať plus predseda. Zastúpenie občanov je zostupne proporčné, 
pričom každý členský štát má najmenej šesť členov. Žiadny členský štát nemá 
pridelených viac ako deväťdesiatšesť kresiel.

Európska rada prijme jednomyseľne na základe iniciatívy Európskeho parlamentu a 
s jeho súhlasom rozhodnutie, ktorým sa ustanoví zloženie Európskeho parlamentu, 
dodržiavajúc zásady uvedené v prvom pododseku.

                                               
1 Z odseku 6 Lamassourovej-Severiniho správy prijatej 11. októbra 2007 378 hlasmi proti 154, pričom 109 
poslancov sa hlasovania zdržalo; A6-0351/2007 (Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 132).
2 Politickú dohodu o prerozdelení kresiel potvrdila Európska rada dňa 14. decembra 2007. Rozhodnutie uvedené 
v článku 14 ods. 2 ZEÚ sa formálne prijme vtedy, keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti – hoci, ako hovorí 
článok 2 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, „včas pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 
2009“.
3 V prípade, keď Chorvátsko pristúpi k EÚ počas volebného obdobia Parlamentu v rokoch 2009-2014, jeho 
počet kresiel sa dočasne zvýšil na 751, aký bol precedens v prípade pristúpenia Bulharska a Rumunska.
4 Odkazy na Lisabonskú zmluvu pochádzajú z konsolidovaného znenia zmlúv, Ú. v. EÚ C 115, 9.5.2008.
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3. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení vo všeobecných, priamych a 
slobodných voľbách tajným hlasovaním na volebné obdobie piatich rokov.

4. Európsky parlament si z radov svojich poslancov volí predsedu a predsedníctvo.

Článok 223 Zmluvy o fungovaní Európskej únie znie takto:

1. Európsky parlament vypracuje návrh s cieľom prijať ustanovenia potrebné na 
umožnenie priamych a všeobecných volieb jeho poslancov konané jednotným 
postupom vo všetkých členských štátoch alebo v súlade so zásadami spoločnými pre 
všetky členské štáty.

Rada po udelení súhlasu Európskeho parlamentu vyjadrenom väčšinou hlasov 
svojich členov v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom jednomyseľne prijme 
potrebné ustanovenia. Tieto ustanovenia nadobudnú platnosť po ich schválení 
členskými štátmi v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami.

2. Európsky parlament z vlastnej iniciatívy a v súlade s mimoriadnym legislatívnym 
postupom po vyžiadaní stanoviska Komisie a na základe súhlasu Rady 
kvalifikovanou väčšinou prostredníctvom nariadení stanoví pravidlá a všeobecné 
podmienky výkonu funkcií svojich členov. Všetky pravidlá a podmienky týkajúce sa 
zdaňovania členov alebo bývalých členov si vyžadujú jednomyseľné schválenie 
Radou.

Napriek skutočnosti, že Parlament sa rozhodol, že nebude vyvíjať nátlak na jednotný volebný 
postup alebo, ako sa diskutovalo, na reformu režimu výsad a imunít počas obnovených 
rokovaní o ústave, výrazný pokrok sa dosiahol inde. Prvý štatút pre Európske politické strany 
vyšiel v roku 2003, pričom v roku 2007 bol rozšírený o politické nadácie strany.1 Rovnako sa 
v roku 2005 konečne odsúhlasil aj štatút poslancov Európskeho parlamentu.2

Zdokonaľovanie súčasného systému

Medzitým sa Komisia vrátila k otázke volebného práva a kandidovania pre občanov žijúcim 
v inom členskom štáte ako je ich vlastný, pričom rastúci počet ľudí v súčasnosti predstavuje 2 
percentá celkovej populácie EÚ. Komisia je právom znepokojená klesajúcou účasťou na 
európskych voľbách a chcela by revidovať smernicu 93/109, ktorou sa stanovujú podrobnosti 
uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov 
únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi.3

Parlament podporuje návrhy Komisie na zjednodušenie úradných postupov obsahujúcich 
registráciu voličov alebo kandidátov a overovanie spôsobilosti týchto registrácií členskými 
štátmi. Parlament však nesúhlasí so všeobecným zákazom v právnych predpisoch z roku 1993 
proti kandidátom kandidujúcim vo viacerých štátoch v rámci tých istých volieb a žiada Radu, 
aby zmiernila súčasné obmedzenia. Parlament v stanovisku vychádza zo skutočnosti, že 

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní 
politických strán na európskej úrovni; Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003; a nariadenie (ES) č. 1524/2007 z 18. 
decembra 2007; Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007.
2 Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho 
parlamentu (2005/684/ES, Euratom), Ú. v. EÚ L262, 7.10.2005.
3 Ú. v. EÚ L 329, 30.12.1993. 
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článok 8 aktu z roku 1976 zakazuje dvojité hlasovanie, ale takýto výslovný zákaz sa 
nevzťahuje na otázky kandidatúry a, okrem toho, že rozšírenie nadnárodného charakteru 
politického zriadenia EÚ do určitej miery závisí od potenciálnej možnosti hlasovať za 
kandidátov, ktorí sú príslušníkmi iného štátu ako volič. Parlament chce zabezpečiť aj to, že 
štát bydliska nemusí automaticky brániť občanovi vo voľbách, ak občan bol zbavený 
volebného práva v inom štáte. Poslanci EP sa domnievajú, že v oboch prípadoch by príslušné 
štáty mali samy rozhodovať v jednotlivých prípadoch, aby sa tak predchádzalo diskriminácii. 
Odvolávajú sa na požiadavku, ktorú zaviedla Maastrichtská zmluva, na základe ktorej ma 
občan právo voliť alebo kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu v štáte, kde býva, 
a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu.1

Štátna príslušnosť a občianstvo

Taliansky protest, ktorý sa začal na medzivládnej konferencii v Lisabone, o počte jeho kresiel 
v Parlamente po roku 2009 čiastočne vychádzal z tvrdenia, že nová zmluva by posunula bázu, 
na základe ktorej by sa mal Parlament skladať, od obyvateľov k občanom. Ide o dva odlišné 
pojmy, samozrejme najmä v tých krajinách ako Taliansko, ktoré sa viac zdráhali legalizovať 
pobyt prisťahovalcov než inde. Podľa Eurostatu však nie je možné zistiť presné počty, najmä 
v tomto čase, keď ľudia hromadne prekračujú vnútorné hranice EÚ. Eurostat stále 
argumentuje, v súlade s dohovormi OSN, že celkový počet obyvateľov s trvalým bydliskom 
je najspoľahlivejším demografickým komparátorom. Eurostat odhaduje, že 94 percent 
obyvateľstva EÚ má trvalé bydlisko na území ich domovského štátu, 4 percentá sú občania 
pochádzajúci z krajín mimo EÚ a len 2 percentá sú občania EÚ žijúci v inom členskom štáte.

Človek si pripomína, že definícia občana EÚ v plnej miere závisí od získania štátnej 
príslušnosti členského štátu. V nijakom prípade sa nemožno stať občanom EÚ bez štátnej 
príslušnosti členského štátu. Možno s poľutovaním konštatovať, že vo väčšine členských 
štátov sa proces legalizácie pobytu a udeľovania dvojitého občianstva stáva zložitejším ako 
predtým. A členské štáty konajú individuálne bez ohľadu na dôsledky ich konania na rozsah 
či kvalitu občianstva EÚ.

Tieto jednostranné tendencie sú trochu v rozpore s pokračujúcim úsilím o revíziu zmlúv EÚ 
na prospech občana. Zmluva o Európskej únii v znení zmien a doplnení Lisabonskej zmluvy, 
napríklad, je priamočiara o tom, čo znamená občianstvo EÚ.

Článok 9

Únia dodržiava pri všetkých svojich činnostiach zásadu rovnosti občanov, ktorým sa 
dostáva rovnakej pozornosti zo strany jej inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. 
Občanom Únie je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu. 
Občianstvo Únie dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho.

Článok 10

1. Fungovanie Únie je založené na zastupiteľskej demokracii.

                                               
1 Duffova správa (A6-0267/2007) o návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/109/ES zo 6. 
decembra 1993, pokiaľ ide o niektoré podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený 
do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi. Prijatá 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 193). Otázka zostáva nevyriešená. 
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2. Občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente.

(...)

EÚ nemá jednotnú definíciu svojho občianstva, ale zato dvadsaťsedem národných variantov. 
Množstvo zákonov o štátnej príslušnosti dvadsiatich siedmich členských štátov EÚ je 
ohromujúce.1 Niektoré štáty udeľujú osobitné privilégiá štátnym príslušníkom tretích krajín 
s príbuzenským vzťahom; iné čo najrozhodnejšie neudeľujú. Niektoré majú zostatkové práva 
pre subjekty z bývalých kolónií, iné nie. Členské štáty riešia občianske práva ich zámorských 
území či dŕžav mnohorakými spôsobmi. EÚ sa nepokúsila o harmonizáciu týchto zákonov, 
hoci medzi členskými štátmi existuje veľa pokusov o napodobnenie. Európsky súdny dvor 
vyhlásil, že právo členského štáty stanoviť vlastné predpisy na získanie či stratu štátnej 
príslušnosti je obmedzené nevyhnutnosťou dodržiavať právne predpisy EÚ.2 V tejto súvislosti 
získalo veľkú pozornosť nedávne rozhodnutie Španielska legalizovať pobyt mnohých 
prisťahovalcov bez toho, aby konzultovalo svojich partnerov.

Je jasné, že z dôvodu veľkej rozmanitosti zákonov o štátnej príslušnosti existujú medzi 
jednotlivými členskými štátmi rozdiely v dostupnosti práva na občianstvo EÚ. Navyše, 
postavenie štátnych príslušníkov jedného členského štáty, ktorí dlhšie obdobie žijú v inom 
štáte, ani zďaleka nie je jednotné. Toto je osobitne dôležité, keď ide o stratu volebného práva 
doma a o možnosť získať ho, prípadne nie, v prijímajúcom štáte.3 Pridajme vrstvu dvadsiatich 
siedmich zložitých volebných zákonov navrch dvadsiatich siedmich zákonov o štátnej 
príslušnosti a rýchlo zbadáme, že by pre Úniu bolo veľmi nepraktické, ako aj politicky 
nesprávne, keby začala s programom celoplošnej harmonizácie.4

Mohlo by sa zdať, napríklad, že neexistuje reálna možnosť na ďalšie rozšírenie pôsobnosti 
právnych predpisov EÚ o práve na účasť na európskych a komunálnych voľbách tak, že by sa 
to mohlo vzťahovať aj na účasť na národných a regionálnych parlamentných voľbách. Je isté, 
že takáto iniciatíva na úrovni EÚ by narazila na obvinenia národných parlamentov, že ide 
o jasné porušenie úzko súvisiacich zásad subsidiarity a proporcionality.
 Najviac možno dúfať v to, že štáty sa dohodnú na praktizovaní otvorenej metódy koordinácie 
v týchto oblastiach. Navyše, skupina štátov zmýšľajúcich federálne sa dokonca môže pokúsiť 
o rozšírenú spoluprácu v oblasti volebného zákona. Rozšírenie dvojstranných recipročných 
volebných práv, ako existujúc medzi Spojeným kráľovstvom, Írskom, Cyprom a Maltou, by 
bolo ďalším spôsobom na rozvoj politických práv občanov EÚ bez formálnych zásahov zo 
strany EÚ.5 Dalo by sa očakávať, že sa objaví návrh v oblasti volebných práva na základe 
nového ustanovenia Lisabonskej zmluvy o iniciatívach občanov.6 V každom prípade, ak sa 

                                               
1 Pozri Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk a Harald Waldrauch (eds), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Institute for European Integration Research, Rakúska 
akadémia vied, Viedeň, január 2006.
2 Pozri napríklad veci C-369/90 Micheletti[1992].  C-145/04 Španielsko/Spojené kráľovstvo [2006] (Gibraltár) a 
vec C-300/04 Eman a Sevinger/College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
3 Napríklad občania Spojeného kráľovstva strácajú právo voliť vo voľbách v Spojenom kráľovstve po 15 rokoch 
pobytu v zahraničí.
4 Prístup EÚ bol dodnes dosť váhavý: pozri Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 
2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských 
štátov, Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004.
5 O celej rozprave o týchto otázkach pozri Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the European Union:
Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007.
6 Článok 11 Zmluvy o EÚ. 
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politická klíma stane poddajnejšou na oživenie politického obsahu občianstva EÚ, Rada môže 
vždy konať v záujme rozšírenia rozsahu pôsobnosti občianskych práv bez toho, aby musela 
využiť celú výzbroj medzivládnej konferencie.1

Nech by sa dosiahlo akékoľvek priblíženie volebného zákona, stále bude existovať 
nevyriešený problém toho, ako treba rozdeliť kreslá v Európskom parlamente. Sú zmeny, 
ktoré Lisabonská zmluva urobila v článku 10 Zmluvy o Európskej únii o štatúte občianstva 
EÚ skutočne dôležité v tomto kontexte? Mali by sme spočítavať občanov EÚ a nie 
obyvateľov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských krajín? Ak áno, kto je vlastne občan 
Európskej únie? Alebo sa budeme pridržiavať presvedčenia Jamesa Madisona, že parlamentné 
zastúpenie v republike je skôr dedičské právo ako občianske privilégium? Madisonovský 
prístup hlása, že Európsky parlament zastupuje nielen de jure občanov EÚ, ako predtým 
zakotvovala Zmluva o EÚ, ale že zastupuje a je povinný v tom pokračovať každého, kto 
zotrváva na území Únie vrátane maloletých a cudzincov s trvalým pobytom. Ak to tak, 
a všetky iné veci sú rovnocenné, tradičná metóda rozdeľovania kresiel v Parlamente na 
základe celkového počtu obyvateľov – nehovoriac o hlasoch v Rade – stále môže byť správna 
a nemala by sa meniť bez hlbšej úvahy.

Návrhy na reformu2

Je jasné, že EÚ už dosiahla podstatný pokrok pri vytváraní základných podmienok na 
jednotné voľby Európskeho parlamentu aj napriek chýbajúcemu jednotnému volebnému 
zákonu. Čo sa týka problémov, s ktorými sa stretli prechádzajúci spravodajcovia o tejto 
problematike, niektoré sa podarilo úspešne vyriešiť, a to:

 vo všetkých členských štátoch sa zaviedla forma pomerného zastúpenia,

 dvojitý mandát bol zrušený,

 vytvorili sa a financujú sa Európske politické strany a nadácie,

 dĺžka a podmienky funkčného obdobia poslancov EP sa bude čoskoro harmonizovať.

Existuje ďalšia kategória otázok, ktoré mohli byť problematické na začiatku procesu pri 
zavádzaní priamych volieb, ale vďaka skúsenostiam už nie sú, a to spôsobilosť nezávislých 
kandidátov a kontrola volebných výdavkov. Možno z dôvodu národnej taktnosti a volebnej 
praxe sa tu neobjavili nijaké problémy.

Táto správa napriek dosiahnutému pokroku by sa mala venovať revízii aktu z roku 1976 
o priamych voľbách do Európskeho parlamentu. A desať rokov po tom, ako sa Parlament 
naposledy zaoberal touto vecou v Anastassopulosovej správe a takmer šesť rokov predtým, 
ako by nadobudla účinnosť hocijaká realizovateľná reforma volebného postupu (2014), nastal 
teraz asi najvhodnejší čas na začatie ďalších reforiem.

Dôležitosť a právomoci Parlamentu sa od roku 1979 výrazne rozrástli. Toto sa odvtedy 
                                               
1 Článok 22 Zmluvy o ES. 
2 Spravodajca ďakuje za stimuly, ktoré mu poskytli účastníci tvorivej dielne na tému Občianstvo a volebný 
postup, ktorá sa uskutočnila v Bruseli 25. – 26. marca 2008. S príspevkami vystúpili Betty de Hart, Dieter 
Gosewinkel, Sara Hagemann & Simon Hix, Eva Řstergaard-Nielsen, Ken Ritchie a Jo Shaw. Dokumenty 
a sumár rozpravu možno nájsť na adrese:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=EN
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neodzrkadlilo ani pomerne obmedzenou revíziou aktu z roku 1976. Ak a keď Lisabonská
zmluva vstúpi do platnosti, poslanci EP budú silnejší, než sú dnes.

Parlament potrebuje a zaslúži si volebný systém a vnútornú organizáciu, ktoré zodpovedajú 
jeho novým úlohám. Predovšetkým však potrebuje zvýšenú popularitu v očiach verejnosti, 
aby sa stal stredobodom európskeho politického priestoru, akceptovaným fórom jednotného 
politického trhu: pri príprave európskych zákonov a rozpočtov a pri braní výkonnej moci na 
zodpovednosť. Hľadanie politickej legitímnosti dodnes podrývajú pokračujúci pokles 
volebnej účasti, nedostatočné spravodajstvo médií, apatické politické strany, ba dokonca aj 
skrytá žiarlivosť niektorých národných parlamentov na jeho rastúce právomoci.1

Dokáže formálna reforma volebného postupu napraviť tieto problémy? Musíme pozorne 
definovať kritériá na začatie novej reformnej vlny. Nechceme jednotnosť v záujme 
jednotnosti. Náš prístup pri riešení známych problémov by mal byť realistický. Postupnosť, 
nevyhnutne, fungovala počas rokov pri zrode mnohých cieľov, ktoré ako prví sformulovali 
zakladajúci otcovia Únie v 50. rokoch 20. storočia. Táto reforma pravdepodobne nebude 
poslednou: silné parlamenty sa pohotovo prispôsobujú meniacim sa spoločenským 
a politickým okolnostiam. V prípade EÚ je tempo a rozsah budúceho rozširovania veľkou 
neznámou. Keď nepoznáme budúcu veľkosť ani budúci tvar Únie, bolo by neuvážené, keby 
sa pokúšali dnes určiť konečný osud postnárodnej parlamentnej demokracie v Európe. 

Vieme však už dosť o alternatívnych scenároch pre budúcnosť Európy, aby sme si boli istí v 
tom, že silný, životaschopný, priamo volený Parlament by mal byť – a bude – srdcom jej 
systému riadenia spoločnosti. 

Preto zostáva ešte veľa dôležitých otázok, ktoré by po efektívnom vyriešení mohli pomôcť 
tomu, aby voľby do Parlamentu v budúcnosti boli jednotnejšie, než boli v minulosti, a ktoré 
by boli prínosom z hľadiska kohézie, legitímnosti, efektívnosti a pluralizmu. Treba revidovať 
rozličné národné volebné systémy, ktoré sa využívajú, aby sa dali do poriadku zjavné rozdiely 
a anomálie.

Medzi dôležitými reformami obsiahnutými v tejto správe sú:

1) zaviesť povinné vytváranie územných volebných obvodov v ľudnatejších členských 
štátoch: existujú dôkazy, že čím menší je volebný okrsok, tým vyššia je úroveň 
angažovanosti voliča,

2) povoliť vytváranie volebných obvodov pre konkrétne jazykové spoločenstvá,

3) trvať na prednostnom hlasovaní pomocou systému polootvorených listín (individuálne 
hlasy pre kandidátov zapísaných na straníckej listine, čím možno zmeniť poradie na 
listine podľa strany) a zakázať uzavreté listiny (kde sa hlasuje iba za stranu),2

4) stabilizovať počet kresiel pre poslancov zvolených z národných či regionálnych listín 
na 750, pričom počty by sa pohybovali v rozmedzí 5 až 95 kresiel na členský štát,

                                               
1 Pozri prílohu II. Celková účasť klesla zo 63,0 percent v roku 1979 na 45,6 percent v roku 2004. 
2 Zároveň sme proti systému úplne otvorených listín, v rámci ktorého viacnásobné hlasy možno udeliť 
kandidátom bez ohľadu na stranu.
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5) zaviesť pravidelné prehodnocovanie skutočného rozdelenia 750 kresiel počas každého 
parlamentného funkčného obdobie podľa dohodnutých kritérií zostupnej 
proporcionality, 

6) vytvoriť nadnárodný volebný obvod pre malý počet dodatočných kresiel na základe 
rodovo vyváženého, polootvoreného prednostného systému,

7) umožniť kandidátom, aby kandidovali na viacerých listinách v rámci tých istých 
volieb, a zjednodušiť hlasovanie občanov EÚ, ktorí žijú v inom členskom štáte než v 
ich vlastnom,

8) vytvoriť volebný orgán na úrovni EÚ,

9) skrátiť trvanie volieb na víkend,

10) presunúť voľby z júna na máj,

11) harmonizovať minimálny vek voličov a kandidátov,

12) zaviesť režim overovania osvedčení poslancov a obsadzovania voľných miesto 
s použitím rozšírených právomocí Parlamentu,

13) zaviesť jednotný a nadnárodný režim výsad a imunít poslancov,

14) podporovať elektronické hlasovanie v úsilí o mobilizáciu voličov a o zjednodušenie 
hlasovania,

15) podporovať členské štáty, aby korigovali stratu volebného práva v národných voľbách,

16) ďalej uvažovať o výbere medzi obyvateľom a občanom ako o štatistickom základe na 
rozdelenie kresiel v Parlamente.



PR\746440SK.doc 41/50 PE412.180v02-00

SK

PRÍLOHA I DÔVODOVEJ SPRÁVY: Uznesenie o návrhu volebného postupu 
obsahujúceho spoločné zásady pre voľby poslancov Európskeho parlamentu 

(Anastassopulosova správa)1

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh uznesenia, ktorý predložil pán De Vries, o jednotnom volebnom 
postupe pre voľby poslancov Európskeho parlamentu (B4-0723/96),

–  so zreteľom na svoje správy o jednotnom volebnom postupe a najmä svoje uznesenia z 
10. októbra 19912 a 10. marca 19933,

–  so zreteľom na Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976,

– so zreteľom na návrh z 22. októbra 1996 o jednotnom volebnom postupe, ktorý predložila 
vláda Spolkovej republiky Nemecko na medzivládnej konferencii a ktorý opakuje 
kľúčové aspekty uznesenia Parlamentu z 10. marca 1993,

– so zreteľom na článok 138 ods. 3 Zmluvy o ES a jeho úpravu v dôsledku Amsterdamskej 
zmluvy,

– so zreteľom na článok 148 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a na stanovisko Výboru pre právne veci 
(A4-0212/98),

A. keďže Amsterdamská zmluva uvádza koncept „zásad spoločných pre všetky členské 
štáty“ na základe usmernení vypracovaných Parlamentom v už uvedenom uznesení z 10. 
marca 1993, ktoré vyslovene nenavrhuje jednotný volebný systém, ale len všeobecné 
usmernenia,

B. keďže vláda Spojeného kráľovstva predložila v Parlamente zákon, ktorým sa uvádza 
regionálne pomerné zastúpenie pre európske voľby v roku 1999,

C. keďže rokovania o rozšírení pravdepodobne vyústia k pristúpeniu desiatich nových 
členských štátov do Európskej únie,

D. keďže sa medzi členskými štátmi dosiahlo široký konsenzus o určení viacerých 
spoločných zásad,

E. keďže tieto zásady by sa mali implementovať v prvom rade na národnej úrovni v únii 
ľudí a štátov; keďže počet poslancov zvolených v členskom štáte by mal zaručiť 

                                               
1 Prijaté 15. júla 1998; Ú. v. C 292, 21.9.1998.
2 Ú. v. ES C 280, 28.10.91, s. 141.
3 Ú. v. EÚ C 115, 26.4.1993, s. 121.
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primerané zastúpenie obyvateľov štátov spojených v Spoločenstve,

1. víta dohodu o viacerých spoločných zásadách, ktorú dosiahli vyjednávači na 
medzivládnej konferencii; je presvedčený, že niektoré ustanovenia môžu nadobudnúť 
účinnosť pre budúce európske voľby, najmä systém pomerného zastúpenia, minimálny 
prah, nezlučiteľnosti a opatrenia zamerané na dosiahnutie cieľa rovnosti medzi mužmi 
a ženami, pričom iné by sa mali začať zavádzať;

2. domnieva sa, že exituje všeobecný konsenzus o zavedení hlasovania založeného na 
systéme pomerného zastúpenia a že toto by sa malo zapracovať do európskeho volebného 
systému;

3. konštatuje, že nemožno vytvoriť systém územných volebných obvodov jednotným 
spôsobom a že treba rozlišovať medzi jednotlivými členskými štátmi na základe počtu 
obyvateľov; zdôrazňuje však, že v súlade s článkom 2 návrhu aktu systém územných 
volebných obvodov nesmie ovplyvňovať zásadu pomerného zastúpenia;

4. domnieva sa, že vzhľadom na európske politické povedomie a rozvoj európskych 
politických strán by sa určité percento kresiel mohlo rozdeliť na základe pomerného 
zastúpenia v rámci jedného volebného obvodu, ktorý by tvorilo územie členských štátov;

5. podotýka, že využívanie prahu by mal zostať dobrovoľné a v nijakom prípade by nemal 
prekročiť 5 % hlasov odovzdaných v jednom štáte;

6.  berie na vedomie podnet na účasť, ktorým je prednostné hlasovanie, ktoré by však malo 
zostať dobrovoľné pre každý členský štát;

7. domnieva sa, že pri zostavovaní kandidátskych listín pre európske voľby sa musí brať 
zreteľ na cieľ rovnosti medzi mužmi a ženami a že záleží v prvom rade na politických 
stranách, aby ho dosiahli priamo;

8. navrhuje, aby sa európske voľby uskutočnili v mesiaci máj, aby sa zabezpečila čo 
najväčšia účasť voličov ešte pred letnými prázdninami, ktoré sa v niektorých členských 
štátoch začínajú začiatkom júna;

9. odporúča, aby sa počet dní, v ktorých sa voľby uskutočnia, znížil na absolútne minimum 
s cieľom dosiahnuť konsenzus v jediný deň volieb, alebo, ak to nie je možné, najviac na 
dva dni (napr. v sobotu a nedeľu);

10. vyzýva Radu, aby preskúmala tento návrh aktu a urýchlene ho prijala, aby mohol čo 
najskôr nadobudnúť účinnosť;

11.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a priložený návrh aktu postúpil Rade, 
Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.
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PRÍLOHA II DÔVODOVEJ SPRÁVY: Voličská účasť na voľbách do Európskeho 
parlamentu
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PRÍLOHA III DÔVODOVEJ SPRÁVY: Európsky parlament: Súčasná volebná prax

Volebné obvody Prednostné 
hlasovanie

Rozdelenie 
kresiel

Prahová 
hodnota

Volebné právo Kandidatúra Nominácia kandidátov Volebné 
dni

RAKÚSKO Jeden národný volebný 
obvod

Áno D´Hondt 4% Vek: 16
- Registrovaní občania 
EÚ

Vek: 18
- Registrovaní 
občania EÚ

Poplatok 3600 € na listinu;
kandidát musí mať podporu 
3 poslancov, jedného 
poslanca EP alebo 2600 
registrovaných voličov

Nedeľa

BELGICKO Tri jazykové volebné 
spoločenstvá (holandské, 
francúzske, nemecké) 
a štyri regionálne volebné 
obvody:
1. Flámsko (holandské 
volebné spoločenstvo), 
2. Valónsko (francúzske 
volebné spoločenstvo), 
3. Brusel, Halle, 
Vilvoorde (BHV) 
(holandské alebo 
francúzske volebné 
spoločen s t v o ) ,  4. 2 
kantóny (nemecké 
volebné spoločenstvo) 

Áno D´Hondt Nie Vek: 18 
- Registrovaní občania 
EÚ 
- štátni príslušníci BE 
žijúci v iných členských 
štátoch (štátni 
príslušníci BE žijúci 
mimo EÚ nemôžu voliť 
vo voľbách do EP);
- hlasovanie povinné: 
neúčasť na voľbách sa 
postihuje

Vek: 21
- Registrovaní 
občania EÚ
-Musia hovoriť 
jazykom príslušného 
volebného 
spoločenstva

Podpora kandidátov:
- 5 BE poslancov patriacich 
k príslušnej jazykovej 
skupine;
- 5000 registrovaných 
voličov vo Valónsku, 
Flámsku a BHV;
- 200 voličov registrovaných 
v nemecky hovoriacom 
volebnom obvode

Nedeľa
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Volebné obvody Prednostné 
hlasovanie

Rozdelenie 
kresiel

Prahová 
hodnota

Volebné právo Kandidatúra Nominácia kandidátov Volebné 
dni

BULHARSKO Jeden národný volebný 
obvod

Áno Hare-
Niemeyer

Nie Vek: 18 
- občania EÚ žijúci na 
území 3 mesiace alebo 
v inom členskom štáte

Vek: 21
- občania EÚ žijúci na 
území 2 roky alebo v 
inom členskom štáte
-

- Jednotlivci potrebujú 
10 000 podpisov a musia 
zaplatiť 10 000 leva (5100 
€)
- Politické strany potrebujú 
15 000 podpisov a musia 
zaplatiť 15 000 leva (7700 
€)
- Koalície potrebujú 20 000 
podpisov a musia zaplatiť 
20 000 leva (10 250 €)

Nedeľa

CYPRUS Jeden národný volebný 
obvod

Nie D´Hondt / 
Droop 

Nie Vek: 18 
- Občania CY a EÚ 
žijúci na území 6 
mesiacov pred voľbami;
- Osobitný zoznam 
voličov;
- Hlasovanie je povinné 
(ale bez postihov)

Vek: 25 Nedeľa

ČESKÁ 
REPUBLIKA

Jeden národný volebný 
obvod

Áno: každý 
volič má 2 
hlasy. Aby 
bol zvolený 
potrebuje 5 
% hlasov 
pre jeho 
politickú 
stranu

D´Hondt 5% Vek: 18 
- Občania EÚ žijúci na 
území 45 dní;

Vek: 21
- Občania EÚ žijúci 
na území 45 dní;

- Iba politické strany alebo 
koalície môžu nominovať 
kandidátov;
- Poplatok 15 000 korún 
(585 €)

Piatok a 
sobota
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Volebné obvody Prednostné 
hlasovanie

Rozdelenie 
kresiel

Prahová 
hodnota

Volebné právo Kandidatúra Nominácia kandidátov Volebné 
dni

DÁNSKO Jeden národný volebný 
obvod

Nie D´Hondt Nie Vek: 18 
- Občania DK s trvalým 
pobytom v EÚ; 
- Registrovaní občania 
EÚ

Vek: 18
- Každá osoba 
s právom voliť vo 
voľbách do EP;

- Strany zastúpené vo 
Folketingu alebo v EP;
- Nové strany potrebujú 
podpisy voličov 
zodpovedajúcich aspoň 2 % 
hlasov v predchádzajúcich 
voľbách do Folketingu;

Deň nie je 
určený

ESTÓNSKO Jeden národný volebný 
obvod

Nie D´Hondt Vek: 18 Vek: 21 - Registrované politické 
strany predkladajú listiny;
- Záloha vo výške 5-
násobku minimálnej 
mesačnej mzdy

Nedeľa

FÍNSKO Jeden národný volebný 
obvod

Áno D´Hondt Nie Vek: 18 
- Registrovaní občania 
EÚ 

Vek: 18 
- Registrovaní 
občania EÚ 

- Politické strany alebo 
združenia voličov (ktoré 
tvorí aspoň 2000 osôb) 
nominujú kandidátov

Nedeľa

FRANCÚZSKO Osem regionálnych 
volebných obvodov 

Nie D´Hondt 5% Vek: 18 
- Registrovaní občania 
EÚ

Vek: 23
- Registrovaní 
občania EÚ

- Rodová rovnosť Nedeľa

NEMECKO Jeden národný volebný 
obvod, ale poslanci za 
volia buď z krajinských 
listín, alebo spolkovej 
listiny

Nie Sainte-
Laguë
(na základe 
zmeny 
zákona 17. 
marca 
20008; 
BGBl. I, p. 
394)

5% Vek: 18 
- Registrovaní občania 
EÚ 

Vek: 18
- Registrovaní 
občania EÚ 

- Listiny predkladajú 
politické strany vytvorené 
v EÚ;
- Pre spolkovú listinu: strany 
s menej ako 5 zástupcami 
v EP, Bundestagu alebo 
v krajinských parlamentoch 
potrebujú 4000 podpisov;
Pre krajinské listiny: 
potrebných 2000 podpisov

Nedeľa
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Volebné obvody Prednostné 
hlasovanie

Rozdelenie 
kresiel

Prahová 
hodnota

Volebné právo Kandidatúra Nominácia kandidátov Volebné 
dni

GRÉCKO Jeden národný volebný 
obvod

Nie Hareho 
variant

3% Vek: 18 Vek: 21 - Listiny predkladajú 
politické strany alebo 
koalície;

Nedeľa

MAĎARSKO Jeden národný volebný 
obvod

Nie D´Hondt 5% Vek: 18 
- Registrovaní občania 
EÚ 

Vek: 18 
- Všetci voliči majú 
právo kandidovať vo 
voľbách ako kandidáti 
straníckych listín

- Listiny predložené 
registrovanou stranou 
a 20 000 podporovateľov 
(volič môže podporiť iba 
jednu listinu)

Nedeľa

ÍRSKO Štyri regionálne volebné 
obvody

Áno Jeden 
prenosný 
hlas

Nie Vek: 18 Vek: 21 - Listiny predkladajú 
registrované politické 
strany;
- Nezávislí kandidáti 
potrebujú 60 podpisov osôb 
z volebného registra 
a z rovnakého volebného 
obvodu

Piatok

TALIANSKO
(v súčasnosti 
pokračuje revízia)

Päť regionálnych 
volebných obvodov

Áno –
a hlasy 
možno 
presúvať 
z jedného 
volebného 
obvodu do 
iného

Hare Nie Vek: 18
- Registrovaní občania 
EÚ
- Občania I v iných 
štátoch EÚ môžu voliť 
na talianskych 
konzulátoch alebo 
poštou; občania I žijúci 
mimo EÚ, ak sa vrátia 
na voľby v I; 
- Hlasovanie nie je 
povinné, ale ide 
o občiansku povinnosť

Vek: 25
- Registrovaní 
občania EÚ

- Individuálne nominácie 
potrebujú 30 000 podpisov, 
z ktorých 10 % musí 
pochádzať z 
subregionálneho volebného 
obvodu;
- Politické strany a skupiny 
s aspoň jedným kreslom 
v EP alebo v talianskom 
parlamente môžu predložiť 
listiny bez podpisov

Sobota / 
nedeľa

LOTYŠSKO Jeden národný volebný 
obvod

Nie Sainte-
Laguë

Nie Vek: 18 Vek: 21 - Listiny predkladajú 
registrované politické 
strany;

Sobota
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Volebné obvody Prednostné 
hlasovanie

Rozdelenie 
kresiel

Prahová 
hodnota

Volebné právo Kandidatúra Nominácia kandidátov Volebné 
dni

- Záloha 1 000 LVL (1 450 
€)

LITVA Jeden národný volebný 
obvod

Áno Hare-
Niemeyer

5% Vek: 18 Vek: 21 - Iba politické strany môžu 
nominovať kandidátov;

Nedeľa

LUXEMBURSKO Jeden národný volebný 
obvod

Áno – voliči 
majú 6 
hlasov

D´Hondt/ 
Hagenbach–
Bischoff

Nie Vek: 18
- Občania EÚ žijúci na 
území 5 rokov;
- Hlasovanie je 
povinné:

Vek: 18
- Občania EÚ žijúci 
na území 5 rokov;

- Listiny potrebujú 250 
signatárov alebo 
registrovaných voličov 
alebo jedného poslanca EP 
alebo poslancov 
Poslaneckej komory; 
- Listiny sa musia skladať z 
väčšiny štátnych 
príslušníkov L

Nedeľa

MALTA Jeden národný volebný 
obvod

Áno Jeden 
prenosný 
hlas

Nie Vek: 18 Vek: 18 - Záloha 40 maltských libier 
(95 €) (preplatia sa po 
získaní 10 % hlasov)

Sobota

HOLANDSKO Jeden národný volebný 
obvod

Áno D´Hondt Nie Vek: 18 
- Registrovaní občania 
EÚ

Vek: 18 
- Registrovaní 
občania EÚ

- Strany nezastúpené v EP 
platia zálohu 11 250 €;
- Listiny musia byť doplnené 
aspoň o 30 voličských 
podpisov

Štvrtok

POĽSKO Trinásť regionálnych 
volebných obvodov

Nie D´Hondt / 
Hare-
Niemeyer 

5% Vek: 18 
- Registrovaní občania 
EÚ

Vek: 21
- Občania EÚ žijúci 
na území 5 rokov;

- Listiny potrebujú aspoň 5 
mien a 10 000 podpisov 
voličov príslušného 
volebného obvodu

Nedeľa

PORTUGALSKO Jeden národný volebný 
obvod

Nie D´Hondt Nie Vek: 18 Vek: 18 - Listiny musia obsahovať 
kandidátov v rovnakom 
počte ako je počet 
poslancov EP, ktorí sa budú 

Nedeľa
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Volebné obvody Prednostné 
hlasovanie

Rozdelenie 
kresiel

Prahová 
hodnota

Volebné právo Kandidatúra Nominácia kandidátov Volebné 
dni

voliť, plus 3-8 náhradníkov 

RUMUNSKO Jeden národný volebný 
obvod

Nie D´Hondt 5% Vek: 18 
- Registrovaní občania 
EÚ

Vek: 23 
- Registrovaní 
občania EÚ

- Listiny potrebuje 200 000 
podpisov; nezávislí 
kandidáti 100 000

Nedeľa

SLOVENSKO Jeden národný volebný 
obvod

Áno Droop 5% Vek: 18 
- Registrovaní občania 
EÚ žijúci na území a 
prítomní v deň volieb

Vek: 21 
- Registrovaní 
občania EÚ

- Záloha politickej strany 
50 000 SKK (1510 €)

Sobota

SLOVINSKO Jeden národný volebný 
obvod

Áno D´Hondt 4% Vek: 18 Vek: 18 - Politické strany 
predkladajú listiny 
podporené štyrmi 
poslancami Národného 
zhromaždenia alebo aspoň 
1000 voličmi;
- Nezávislí kandidáti 
podporení 3000 podpismi

Nedeľa

ŠPANIELSKO Jeden národný volebný 
obvod

Nie D´Hondt Nie Vek: 18 
- Registrovaní občania 
EÚ

Vek: 18 
- Registrovaní 
občania EÚ 

- Strany alebo koalície 
predkladajú listiny spolu 
s 15 000 podpismi voličov 
alebo zvolených zástupcov

Nedeľa

ŠVÉDSKO Jeden národný volebný 
obvod

Áno Sainte-
Laguë

Strany 
musia 
získať 
4%; 
kandidáti 
musia 
získať 
5% 
z celkové
ho počtu 

Vek: 18 
- Registrovaní občania 
EÚ

Vek: 18 
- Každý oprávnený 
volič môže 
kandidovať vo 
voľbách

- Bez podmienok Nedeľa
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Volebné obvody Prednostné 
hlasovanie

Rozdelenie 
kresiel

Prahová 
hodnota

Volebné právo Kandidatúra Nominácia kandidátov Volebné 
dni

hlasov 
odovzda
ných ich 
strane

SPOJENÉ
KRÁĽOVSTVO

Dvanásť regionálnych 
volebných obvodov

Veľká 
Británia: Nie 

Severné 
Írsko: Áno

Veľká 
Británia: 
D´Hondt

Severné 
Írsko: Jeden 
prenosný 
hlas

Nie Vek: 18 
- Občania EÚ žijúci na 
území 1 rok;

Vek: 21
- Občania EÚ žijúci 
na území 1 rok;

- Záloha 5 000 £ (6750 €)
- Nominácie vo volebných 
obvodoch musia mať 
podporu 30 voličov

Štvrtok

Výmenné kurzy z februára r. 2008
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