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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

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

Evropski parlament,

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

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

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

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

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

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

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

– ob upoštevanju člena 48 Pogodbe o Evropski uniji,

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

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

A. pogodba o ES določa. da Parlament "pripravi predlog za splošne neposredne volitve po 
enotnem postopku v vseh državah članicah ali v skladu z načeli, ki so skupna vsem 
državam članicam"4,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                               
1 Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo 
delovanje političnih strank na evropski ravni, in predpisih glede njihovega financiranja (UL L 297, 15.11.2003, 
str. 1).
2 Sklep Sveta št. 2002/772/ES, Euratom, člen 1(7)(b).
3 Zadeva C-145/04 Španija proti Združenemu kraljestvu [2006] ECR I-7917 (Gibraltar) in zadeva C-300/04 
Eman in Sevinger proti College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] ECR I-8055 (Aruba).
4 Glej Direktivo Sveta št. 93/109/ES z dne 6. december 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in 
pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso 
pa njeni državljani (UL L 329, 30.12.1993, str. 34), in resolucijo Parlamenta z dne 26 septembra 2007 o predlogu 
direktive Sveta o spremembi Direktive št. 93/109/ES o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne 
volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni 
državljani (UL C 219 E, 28.8.2008, str. 193) (poročilo Duff).
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K. še veliko vprašanj v zvezi z volitvami v Evropski parlament, ki zahtevajo pregled, ostaja 
odprtih, vključno z vprašanjem volilnega praga, minimalne starosti za udeležbo na 
volitvah, uporabe elektronskega glasovanja, uravnotežene zastopanosti spolov med 
kandidati, pravice jezikovnih manjšin, datuma in razporeda glasovanja, preverjanja 
mandatov poslancev, zapolnjevanja prostih poslanskih mest ter privilegijev in imunitet 
poslancev,

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

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

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

O. Svet je že privolil v obravnavo zahteve Parlamenta, da se po začetku veljavnosti statuta 
poslancev opravi revizija Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti iz leta 
19653,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                               
1 Izjava št. 5, ki je priložena sklepni listini medvladne konference. Formula je: „razmerje med prebivalstvom in 
številom sedežev vsake države članice se mora prilagoditi dejanskemu številu njenih prebivalcev tako, da vsak 
poslanec države članice z večjim številom prebivalstva predstavlja več državljanov kot poslanec države z manj 
prebivalci in obratno,da tudi nobena država članica z manj prebivalci nima več sedežev kot država z več 
prebivalci“.
2 Pri metodi Sainte-Laguë, ki jo bodo uporabljali na evropskih volitvah v Nemčiji, Latviji in na Švedskem, se 
uporabljajo delitelji 1, 3, 5, 7 itd. Metoda omogoči nekoliko bolj proporcionalen rezultat kot metoda D'Hondt.
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junija na maj1;

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

(l) Parlament preverja mandate poslancev na podlagi rezultatov, ki jih uradno razglasijo 
države članice (tudi pri zapolnjevanju prostih poslanskih mest), in ima pristojnost za 
razsojanje v vseh sporih; kadar in če je to v nasprotju z Aktom ali predpisom 
Evropske unije, je Parlament upravičen do ukrepanja proti odvzemu mandata, ki ga 
izvede država članica;

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

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

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

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

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

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

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

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

20. septembra 1976

SVET,

ob upoštevanju člena 190(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju člena 108(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju predloga Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju privolitve Parlamenta,

z namenom izvajanja določb Pogodbe v zvezi s postopkom volitev,

JE SPREJEL določbe, priložene k temu sklepu in priporoča, da jih države članice sprejmejo v 
skladu s svojimi ustavnimi pravili.

Sklep in priložene določbe se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Države članice generalnega sekretarja Sveta nemudoma obvestijo o izvedbi postopkov, ki so 
v skladu z njihovimi ustavnimi pravili potrebni za sprejetje določb, ki so priložene temu 
sklepu.

Spremembe začnejo veljati prvi dan meseca, ki sledi sprejetju določb tega sklepa s strani 
držav članic v skladu z njihovimi ustavnimi pravili. 
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PRILOGA I - Osnutek akta, ki spreminja Akt o volitvah poslancev Evropskega 
parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 (Akt 
o volitvah iz leta 1976)1

Predlog spremembe 1

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 1 – odstavek 1

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

1. V vsaki državi članici so člani
Evropskega parlamenta izvoljeni na 
podlagi proporcionalne zastopanosti, pri 
čemer se uporabi sistem list ali en 
prenosljivi glas.

1. Člani Evropskega parlamenta so 
izvoljeni na podlagi proporcionalne 
zastopanosti, pri čemer se uporabi sistem 
list ali en prenosljivi glas.

Or. en

Predlog spremembe 2

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 1 – odstavek 2

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

2. Države članice lahko dovolijo 
glasovanje na podlagi sistema 
preferenčnih list v skladu s postopkom, ki 
ga sprejmejo.

2. Sprejet sistem list je polodprt, pri čemer 
imajo volivci možnost izbire med 
kandidati na preferenčni listi.

Or. en

                                               
1 Predlogi sprememb v tem dokumentu temeljijo na prečiščenem besedilu, ki ga je sestavila pravna služba 
Evropskega parlamenta na podlagi Akta o volitvah poslancev Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami 
(UL L 278, 8.10.1976, str.5), kakor je bil spremenjen s sklepom 93/81/Euratom, ESPJ, EGS o spremembi Akta o 
volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in priložen sklepu Sveta 
76/787/ESPJ, EGS, Euratom z 20. septembra 1976 (UL L 33, 9.2.1993, str.15) in sklepu Sveta 2002/771/ES, 
Euratom s 25. junija 2002 in 23. septembra 2002 (UL L 283, 21.10.2002, str.1). Prečiščeno besedilo se razlikuje 
od prečiščenega besedila Urada za publikacije Evropske unije (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002 na dva 
načina: vsebuje alinejo pri členu 6(1) "- člana Odbora regij" zaradi člena 5 amsterdamske pogodbe (UL C 340, 
10.11.1997) in je preštevilčeno v skladu s členom 2(1) sklepa Sveta 2002/772/ES, Euratom.
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Predlog spremembe 3

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 2

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 2 Člen 2

Vsaka država članica lahko v skladu s 
svojimi posebnimi nacionalnimi 
razmerami oblikuje volilne enote za 
volitve v Evropski parlament ali na 
drugačen način razdeli svoje volilno 
območje, ne da bi pri tem vplivala na 
proporcionalno naravo volilnega sistema.

1. Vsaka država članica lahko na 
ozemeljski ali jezikovni podlagi oblikuje 
volilne enote za volitve v Evropski 
parlament.

2. Države članice, ki imajo najmanj 
dvajset milijonov prebivalcev, razdelijo 
svojo volilno območje na več regionalnih 
volilnih enot.
3. Ustanovitev volilnih enot ne sme 
vplivati na splošno proporcionalno naravo 
volilnega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 4

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 2 a (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 2a
1. Skupno število poslancev, izvoljenih v 
skladu z določbo člena 2, je 750.
Zastopstvo je sorazmerno upadajoče z 
najmanj petimi poslanci na državo.
Nobena država članica nima več kot 
petindevetdeset sedežev.
2. Za namen razdelitve sedežev med 
državami članicami v skladu z načelom 
padajoče sorazmernosti, se mora razmerje 
med prebivalstvom in številom sedežev 
vsake države članice prilagoditi 
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dejanskemu številu njenih prebivalcev 
tako, da vsak poslanec države članice z 
večjim številom prebivalstva predstavlja 
več državljanov kot poslanec države z 
manj prebivalci in obratno, nobena 
država članica z manj prebivalci nima več 
sedežev kot država z več prebivalci.
3. Razdelitev sedežev med države članice 
se pregleda v vsakem zakonodajnem 
obdobju Parlamenta. Svet na predlog 
Komisije in s privolitvijo Parlamenta 
sprejme sklep o novi sestavi Parlamenta.
Sklep se sprejme najmanj dvanajst 
mesecev pred koncem mandata.

Or. en

Predlog spremembe 5

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 2 b (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 2b
1. Brez poseganja v člena 2 in 2a se 
oblikuje ena dodatna volilna enota za vse 
ozemlje Unije.
2. Število poslancev, izvoljenih v skladu z 
določbo tega člena, je isto kot je število 
držav.
3. Ustanovi se volilni organ, ki bo vodil in 
preveril volilni postopek v volilni enoti 
Evropske unije. Ta organ sestavljajo po 
en predstavnik Evropskega parlamenta, 
Komisije in vsake države članice.
4. Vseevropske liste, ki jih predložijo 
evropske politične stranke, so primerne le:
(a) če jih sestavljajo kandidati, ki 
prebivajo v najmanj četrtini držav članic 
in
(b) če so uravnotežene po spolu.
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5. Vsak volilec ima dodaten glas, ki ga 
lahko uporabi za glasovanje za svojega 
preferenčnega kandidata na vseevropski 
listi. Sedeži se dodaljujejo po metodi 
Sainte-Laguë.
6. Podrobna ureditev volitev za volilno 
enoto Evropske unije, vključno z 
dodelitvijo pristojnosti volilnemu organu, 
bo določena v izvedbenih ukrepih, ki bodo 
sprejeti v skladu s členom 14.

Or. en

Predlog spremembe 6

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 3

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 3 Člen 3

Države članice lahko določijo najnižji prag 
za dodelitev poslanskih mest. Na ravni 
države ta prag ne sme presegati 5 
odstotkov oddanih glasov.

1. Države članice lahko določijo najnižji 
prag za dodelitev poslanskih mest, 
razdeljenih v nacionalnih, regionalnih ali 
jezikovnih volilnih enotah. Na ravni 
države ta prag ne sme presegati 5 
odstotkov oddanih glasov.

2. Za dodelitev sedežev iz vseevropske 
volilne enote ni minimalnega praga.

Or. en

Predlog spremembe 7

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 4

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 4 Člen 4

Each Member State Vsaka država članica 
lahko določi zgornjo mejo stroškov za 
volilno kampanjo kandidatov.

Države članice in volilni organ določijo 
zgornjo mejo stroškov za volilno 
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kampanjo kandidatov in strank.

Or. en

Predlog spremembe 8

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 5

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 5 Člen 5
1. Mandat petih let, za katerega so izvoljeni 
člani Evropskega parlamenta, se prične z 
začetkom prve seje po vsakih volitvah.

1. Mandat petih let, za katerega so izvoljeni 
člani Evropskega parlamenta, se prične z 
začetkom prve seje po vsakih volitvah.

Podaljša ali skrajša se ga lahko na podlagi  
drugega podostavka člena 10(2).

Podaljša ali skrajša se ga lahko na podlagi  
drugega podostavka člena 11(2).

2. Mandat posameznega člana se začne in 
konča hkrati z dobo iz odstavka 1.

2. Mandat posameznega člana se začne in 
konča hkrati z dobo iz odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 9

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 6

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 6 Člen 6

1. Člani Evropskega parlamenta glasujejo 
posamično in osebno. Pri tem niso vezani 
na pooblastila ali navodila.

Člani Evropskega parlamenta imajo 
pravice in obveznosti, ki so določene v 
Statutu poslancev in Protokolu o 
privilegijih in imunitetah Evropskih 
skupnosti.

2. Člani Evropskega parlamenta uživajo 
privilegije in imunitete, ki veljajo zanje na 
podlagi Protokola o privilegijih in 
imunitetah Evropskih skupnosti z 8. aprila 
1965.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Akt o volitvah iz leta 1976
Article 7 – paragraph 1 – indent 1 a (new)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

– član nacionalnega ali regionalnega 
parlamenta,

Or. en

Predlog spremembe 11

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 7 – odstavek 2

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

2. Od volitev v Evropski parlament leta 
2004 je funkcija člana Evropskega 
parlamenta nezdružljiva s funkcijo člana 
nacionalnega parlamenta.

črtano

Z odstopanjem od tega pravila in ne da bi 
to posegalo v odstavek 3:
člani irskega državnega parlamenta, ki so 
izvoljeni v Evropski parlament na 
poznejših volitvah, imajo lahko dvojni 
mandat do naslednjih volitev v irski 
državni parlament, takrat pa se uporabi 
prvi pododstavek tega odstavka;
člani parlamenta Združenega kraljestva, 
ki so hkrati tudi člani Evropskega 
parlamenta v petletnem mandatu pred 
volitvami v Evropski parlament leta 2004, 
imajo lahko dvojni mandat do volitev v 
Evropski parlament leta 2009, ko se 
uporabi prvi pododstavek tega odstavka.

Or. en
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Predlog spremembe 12

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 7 – odstavek 4

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

4. Člani Evropskega parlamenta, za katere 
se med petletno dobo iz člena 5 
uporabljajo odstavki 1, 2 in 3, se 
zamenjajo v skladu s členom 13.

4. Člani Evropskega parlamenta, za katere 
se med petletno dobo iz člena 5 
uporabljata odstavka 1 ali 2, se zamenjajo 
v skladu s členom 13.

Or. en

Predlog spremembe 13

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 9 a (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 9a
Volivci imajo pravico glasovati na 
volitvah za Evropski parlament pri starosti
16 let.
Kandidati lahko kandidirajo na volitvah 
za Evropski parlament pri starosti 18 let.

Or. en

Predlog spremembe 14

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 9 b (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Article 9b
Kandidati lahko na istih volitvah 
kandidirajo na vseevropski listi in na listi 
v eni ali več državah članicah.

Or. en
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Predlog spremembe 15

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 10 – odstavek 1

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

1. Volitve v Evropski parlament potekajo 
na dan in ob času, ki ga določi vsaka 
država članica; za vse države članice pa je 
ta dan v istem obdobju, ki se začne v 
četrtek zjutraj in konča prvo naslednjo 
nedeljo.

1. Glasovanje za volitve v Evropski 
parlament poteka eno soboto in eno 
nedeljo v maju.

Or. en

Predlog spremembe 16

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Kadar v Skupnosti ni mogoče izvesti 
volitev v tem obdobju, Svet po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom
soglasno sprejme sklep, s katerim najmanj 
en mesec1 pred koncem petletne dobe iz 
člena 5 določi drugo volilno obdobje, ki je 
lahko največ dva meseca pred obdobjem, 
določenim v skladu s prvim podstavkom, 
ali največ mesec dni po njem.

Kadar v Uniji ni mogoče izvesti volitev v 
tem obdobju, Svet po privolitvi 
Parlamenta soglasno sprejme sklep, s 
katerim najmanj eno leto pred koncem 
petletne dobe iz člena 5 določi drugo 
volilno obdobje, ki je lahko največ dva 
meseca pred obdobjem, določenim v 
skladu s prvim podstavkom, ali največ 
mesec dni po njem.

Or. en

Predlog spremembe 17

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 12
                                               
1 V različici sklepa 2002/772/ES, Euratom, ki je bil objavljen v uradnem listu, je navedeno, da gra za obdobje 
enega leta (razen v angleški in španski različici).
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Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 12 Člen 12
Evropski parlament potrdi mandate članov 
Evropskega parlamenta. V ta namen se 
seznani z uradno razglašenimi izidi v 
državah članicah, in odloča v sporih, ki 
lahko izhajajo iz določb tega akta, razen v 
tistih, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov, 
na katere se akt sklicuje.

Evropski parlament potrdi mandate članov
na podlagi izidov, ki jih uradno razglasijo 
volilni organi EU in države članice.

Or. en

Predlog spremembe 18

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 13

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 13 Člen 13

1. Sedež se sprosti, kadar mandat člana 
Evropskega parlamenta preneha zaradi 
odstopa, smrti ali razrešitve.

Sedež se sprosti, kadar mandat člana 
Evropskega parlamenta preneha zaradi 
odstopa, smrti ali razrešitve.

2. Vsaka država članica ob upoštevanju 
drugih določb tega akta določi ustrezne 
postopke za zapolnjevanje sedežev, ki so se 
sprostili med petletnim mandatom iz člena 
5, za preostanek te dobe.
3. Kadar zakonodaja države članice 
izrecno ureja razrešitev člana Evropskega 
parlamenta, ta mandat preneha v skladu s 
temi pravnimi predpisi.  Pristojni 
nacionalni organi o tem obvestijo 
Evropski parlament.
4. Kadar se sedež sprosti zaradi odstopa 
ali smrti, predsednik Evropskega 
parlamenta o tem takoj obvesti pristojne 
organe zadevne države članice.

Or. en
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Predlog spremembe 19

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 13 a (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 13 a
1. V primeru članov, izvoljenih v državah 
članicah, vsaka država članica ob 
upoštevanju drugih določb tega akta 
določi ustrezne postopke za zapolnjevanje 
sedežev, ki so se sprostili med petletnim 
mandatom iz člena 5, za preostanek te 
dobe.
2. Kadar zakonodaja države članice 
izrecno ureja razrešitev člana Evropskega 
parlamenta, izvoljenega v državi članici, 
ta mandat preneha v skladu s pravnimi 
predpisi te države članice.  Pristojni 
nacionalni organi o tem obvestijo 
Evropski parlament.
3. Kadar se sedež poslanca, izvoljenega v 
državi članici, sprosti zaradi odstopa ali 
smrti, predsednik Evropskega parlamenta 
o tem takoj obvesti pristojne organe 
zadevne države članice.

Or. en

(Ta predlog spremembe delno ponavlja besedilo odstavkov 2, 3 in 4 člena 13 Akta o volitvah 
iz leta 1976. Glej predlog spremembe k členu 13).

Predlog spremembe 20

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 13 b (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 13 b
1. V primeru članov, izvoljenih v volilni 
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enoti Evropske unije, volilni organ ob 
upoštevanju drugih določb tega akta 
sprejme ustrezne ukrepe za zapolnjevanje 
sedežev, ki so se sprostili med petletnim 
mandatom iz člena 5, za preostanek te 
dobe.
2. Kadar zakonodaja EU izrecno ureja 
razrešitev člana Evropskega parlamenta, 
izvoljenega na vseevropski listi, ta mandat 
preneha v skladu s temi pravnimi predpisi.
Volilni organ o tem obvesti Evropski 
parlament.
3. Kadar se sedež na vseevropski listi 
sprosti zaradi odstopa ali smrti, 
predsednik Evropskega parlamenta o tem 
takoj obvesti volilni organ.

Or. en

Predlog spremembe 21

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 13 c (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 13c
Evropski parlament odloča o vseh sporih, 
ki nastanejo glede določb tega akta in ki 
vključujejo pravo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 22

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 14

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Člen 14 Člen 14
Če se izkaže, da je za izvedbo tega akta 
treba sprejeti ukrepe, Svet na predlog 

Ukrepe, ki so potrebni za izvedbo tega 
akta, sprejme Svet s kvalificirano večino
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Evropskega parlamenta in po posvetovanju 
s Komisijo soglasno sprejme potrebne 
ukrepe, potem ko si je prizadeval, da bi v 
okviru Spravnega odbora, ki ga 
sestavljajo Svet in predstavniki 
Evropskega parlamenta, dosegel 
sporazum z Evropskim parlamentom.

na predlog Evropskega parlamenta in po 
posvetovanju s Komisijo ter potem, ko 
Parlament poda svojo privolitev.

Or. en

Predlog spremembe 23

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 15 – pododstavek 2

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

Prilogi I in II sta sestavni del tega akta. črtano

Or. en

Predlog spremembe 24

Akt o volitvah iz leta 1976
Člen 15 – pododstavek 2a (novo)

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

V skladu s pristopnimi pogodbami so 
verodostojne tudi različice te pogodbe v 
bolgarskem, češkem, estonskem, 
latvijskem, litovskem, madžarskem, 
malteškem, poljskem, romunskem, 
slovaškem in slovenskem jeziku.

Or. en

Predlog spremembe 25

Akt o volitvah iz leta 1976
PRILOGA I
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Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

PRILOGA I črtano
Združeno kraljestvo bo uveljavljalo 
določbe tega akta samo v okviru 
Združenega kraljestva.

Or. en

Predlog spremembe 26

Akt o volitvah iz leta 1976
PRILOGA II

Akt o volitvah iz leta 1976 Predlog spremembe

PRILOGA II črtano
Izjava o členu 14

Kar zadeva postopek v Spravnem odboru, 
je dogovorjeno, da se uporabljajo določbe 
iz odstavkov 5, 6 in 7 postopka, 
določenega v skupni izjavi Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije z dne 4. 
marca 19751.

Or. en

                                               
1 UL C 89, 22.4.1975, str. 1.
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PRILOGA II – konsolidirana različica Akta o volitvah poslancev Skupščine s 
splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in sprememb tega 

akta,

AKT1

o volitvah poslancev Evropskega parlamenta
s splošnimi neposrednimi volitvami

Člen 1

1. V vsaki državi članici so člani Evropskega parlamenta izvoljeni na podlagi 
proporcionalne zastopanosti, pri čemer se uporabi sistem list ali en prenosljivi glas.

2. Države članice lahko dovolijo glasovanje na podlagi sistema preferenčnih list v skladu s 
postopkom, ki ga sprejmejo.

3. Voli se na splošnih neposrednih volitvah, ki so svobodne in tajne.

Člen 2

Vsaka država članica lahko v skladu s svojimi posebnimi nacionalnimi razmerami oblikuje 
volilne enote za volitve v Evropski parlament ali na drugačen način razdeli svoje volilno 
območje, ne da bi pri tem vplivala na proporcionalno naravo volilnega sistema.

Člen 3

Države članice lahko določijo najnižji prag za dodelitev poslanskih mest. Na ravni države ta 
prag ne sme presegati 5 odstotkov oddanih glasov.

Člen 4

Vsaka država članica lahko določi zgornjo mejo stroškov za volilno kampanjo kandidatov.

Člen 5

1. Mandat petih let, za katerega so izvoljeni člani Evropskega parlamenta, se prične z 
začetkom prve seje po vsakih volitvah.

Podaljša ali skrajša se ga lahko na podlagi drugega pododstavka člena 10(2).
                                               
1 Opomba: Ta dokument je prečiščeno besedilo, ki ga je sestavila pravna služba Evropskega parlamenta na 
podlagi Akta o volitvah poslancev Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami (UL L 278, 8.10.1976, str.5), 
kakor je bil spremenjen s sklepom 93/81/Euratom, ESPJ, EGS o spremembi Akta o volitvah poslancev 
Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami in priložen sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, 
Euratom z 20. septembra 1976 (UL L 33, 9.2.1993, str.15) in sklepu Sveta 2002/771/ES, Euratom s 25. junija 
2002 in 23. septembra 2002 (UL L 283, 21.10.2002, str.1). Razlikuje se od prečiščenega besedila Urada za 
publikacije Evropske unije (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002 v dveh točkah: vsebuje alinejo pri členu 6(1) "-
Odbor regij" zaradi člena 5 amsterdamske pogodbe (UL C 340, 10.11.1997) in je preštevilčeno v skladu s 
členom 2(1) sklepa Sveta 2002/772/ES, Euratom.
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2. Mandat posameznega člana se začne in konča hkrati z dobo iz odstavka 1.

Člen 6

1. Člani Evropskega parlamenta glasujejo posamično in osebno.  Pri tem niso vezani na 
pooblastila ali navodila.

2. Člani Evropskega parlamenta uživajo privilegije in imunitete, ki veljajo zanje na 
podlagi Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti z 8. aprila 1965.

Člen 7

1. Funkcija člana Evropskega parlamenta je nezdružljiva s funkcijo:

 člana vlade države članice,

 član Komisije Evropskih skupnosti,

 sodnika, javnega pravobranilca ali sodnega tajnika na Sodišču Evropskih skupnosti ali 
Sodišču prve stopnje,

 člana sveta direktorjev Evropske centralne banke,

 člana Računskega sodišča Evropskih skupnosti,

 Varuha človekovih pravic Evropskih skupnosti,

 člana Ekonomsko–socialnega odbora Evropske skupnosti in Evropske skupnosti za 
atomsko energijo,

 člana Odbora regij,

 člana odborov in drugih teles, ki so na podlagi Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
in Evropske skupnosti za atomsko energijo ustanovljeni za upravljanje sredstev Skupnosti 
ali za opravljanje stalne in neposredne upravne naloge,

 člana sveta direktorjev ali upravnega odbora ali zaposlenega Evropske investicijske banke,

 aktivnega uradnika ali uslužbenca institucij Evropskih skupnosti ali specializiranih teles, 
ki so nanje vezana, ali Evropske centralne banke.

2. Od volitev v Evropski parlament leta 2004 je funkcija člana Evropskega parlamenta 
nezdružljiva s funkcijo člana nacionalnega parlamenta.

Z odstopanjem od tega pravila in ne da bi to posegalo v odstavek 3:
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 člani irskega državnega parlamenta, ki so izvoljeni v Evropski parlament na poznejših 
volitvah, imajo lahko dvojni mandat do naslednjih volitev v irski državni parlament, takrat 
pa se uporabi prvi pododstavek tega odstavka;

 člani parlamenta Združenega kraljestva, ki so hkrati tudi člani Evropskega parlamenta v 
petletnem mandatu pred volitvami v Evropski parlament leta 2004, imajo lahko dvojni 
mandat do volitev v Evropski parlament leta 2009, ko se uporabi prvi pododstavek tega 
odstavka.

3. Poleg tega lahko vsaka država članica pod pogoji iz člena 8 razširi pravila glede 
nezdružljivosti na nacionalni ravni.

4. Člani Evropskega parlamenta, za katere se med petletno dobo iz člena 5 uporabljajo 
odstavki 1, 2 in 3, se zamenjajo v skladu s členom 13.

Člen 8

Ob upoštevanju določb tega akta urejajo volilni postopek v vsaki državi članici nacionalni 
predpisi.

Ti nacionalni predpisi, v katerih se po potrebi lahko upoštevajo posebne razmere v državah 
članicah, ne vplivajo na proporcionalno naravo volilnega sistema.

Člen 9

Na volitvah članov Evropskega parlamenta sme vsak volilec glasovati samo enkrat.

Člen 10

1. Volitve v Evropski parlament potekajo na dan in ob času, ki ga določi vsaka država 
članica; za vse države članice pa je ta dan v istem obdobju, ki se začne v četrtek zjutraj in 
konča prvo naslednjo nedeljo.

2. Država članica sme uradno objaviti rezultate svojega preštevanja šele po zaprtju volišč 
v državi članici, v kateri so volivci v obdobju iz odstavka 1 glasovali zadnji.

Člen 11

1. Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno določi obdobje za prve 
volitve.

2. Naslednje volitve potekajo v ustreznem obdobju zadnjega leta petletne dobe iz člena 5.

Kadar v Skupnosti ni mogoče izvesti volitev v tem obdobju, Svet po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom soglasno sprejme sklep, s katerim najmanj en mesec1 pred koncem 

                                               
1 V različici sklepa 2002/772/ES, Euratom, ki je bil objavljen v uradnem listu, je navedeno, da gra za obdobje 
enega leta (razen v angleški in španski različici).
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petletne dobe iz člena 5 določi drugo volilno obdobje, ki je lahko največ dva meseca pred 
obdobjem, določenim v skladu s prvim podstavkom, ali največ mesec dni po njem.

3. Brez poseganja v člen 196 Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in 
člen 109 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo se Evropski 
parlament brez predhodnega sklica sestane prvi torek po izteku enega meseca od konca 
volilnega obdobja.

4. Pristojnosti Evropskega parlamenta prenehajo z začetkom prve seje novega Evropskega 
parlamenta.

Člen 12

Evropski parlament potrdi mandate članov Evropskega parlamenta.  V ta namen se seznani z 
uradno razglašenimi izidi v državah članicah, in odloča v sporih, ki lahko izhajajo iz določb 
tega akta, razen v tistih, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov, na katere se akt sklicuje.

Člen 13

1. Sedež se sprosti, kadar mandat člana Evropskega parlamenta preneha zaradi odstopa, 
smrti ali razrešitve.

2. Vsaka država članica ob upoštevanju drugih določb tega akta določi ustrezne postopke 
za zapolnjevanje sedežev, ki so se sprostili med petletnim mandatom iz člena 5, za preostanek 
te dobe.

3. Kadar zakonodaja države članice izrecno ureja razrešitev člana Evropskega parlamenta, 
ta mandat preneha v skladu s temi pravnimi predpisi.  Pristojni nacionalni organi o tem 
obvestijo Evropski parlament.

4. Kadar se sedež sprosti zaradi odstopa ali smrti, predsednik Evropskega parlamenta o 
tem takoj obvesti pristojne organe zadevne države članice.

Člen 14

Če se izkaže, da je za izvedbo tega akta treba sprejeti ukrepe, Svet na predlog Evropskega 
parlamenta in po posvetovanju s Komisijo soglasno sprejme potrebne ukrepe, potem ko si je 
prizadeval, da bi v okviru Spravnega odbora, ki ga sestavljajo Svet in predstavniki 
Evropskega parlamenta, dosegel sporazum z Evropskim parlamentom.

Člen 15

Ta akt je sestavljen v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, 
italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri 
čemer so vsa besedila enako verodostojna.

Prilogi I in II sta sestavni del tega akta.
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Člen 16

Določbe tega akta začnejo veljati prvi dan meseca po mesecu prejema zadnjega uradnega 
obvestila iz sklepa.

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

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one
thousand nine hundred and seventy-six.

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.

PRILOGA I

Združeno kraljestvo bo uveljavljalo določbe tega akta samo v okviru Združenega kraljestva.

PRILOGA II

Izjava o členu 14

Kar zadeva postopek v Spravnem odboru, je dogovorjeno, da se uporabljajo določbe iz 
odstavkov 5, 6 in 7 postopka, določenega v skupni izjavi Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije z dne 4. marca 19751.

                                               
1 UL C 89, 22.4.1975, str. 1.
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OBRAZLOŽITEV

Začetki

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

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

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

Določba je bila potem sprejeta v členu 138(3) rimske pogodbe (1957), s katero je bila 
ustanovljena Evropska gospodarska skupnost1.

Za izvajanje te določbe se je že leta 1954 zavzela enotna skupščina ESPJ2. Leta 1960 je 
evropska parlamentarna skupščina pripravila konvencijo o uvedbi neposrednih volitev, ki jo je 
predložila v obravnavo Svetu3. A zadeva je obstala na mrtvi točki vse do vrhunskega srečanja 
v Haagu decembra 1969, ko je bila uvrščena na dnevni red zasedanja Sveta. Poročilo Vedel 
(1972), ki ga je naročila Evropska komisija, se je zavzelo za čim hitrejšo izvedbo določbe o 
neposrednih volitvah iz pogodbe.4 Poslanec Vedel je v poročilu predlagal, da „enotnega 
volilnega postopka“ ne gre razumeti v smislu, da je treba povsem skladen volilni sistem 
doseči v enem samem koraku. Parlament bi lahko oblikoval enotni volilni zakon potem, ko bi 
pridobil dodatno legitimnost po prvih neposrednih volitvah.

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

Evropski parlament je že pred tem začel ponovno obravnavati osnutek konvencije iz leta 
1960. S poročilom Patijn je bil predlagan neposredno izvoljen parlament s petletnim 
mandatom.6 V začetku naj bi veljali nacionalni volilni sistemi, a samo za prehodno obdobje 
do uveljavitve enotnejšega volilnega sistema, ki naj bi bil pripravljen do drugih volitev.
Glasovanje bi potekalo po vsej Skupnosti v istih treh dneh. Dovoljeni bi bili dvojni 
parlamentarni mandati, ki pa jih vseeno ne bi spodbujali. Dogovorili so se o seznamu uradov 

                                               
1 Tudi člen 108(3) pogodbe Euratom. 
2 Poročilo Teitgen, Odbor za politične zadeve in zunanje odnose, dokument št. 5 1954/1955 in Résolution de 
l'Assemblée Commune, adoptée le 2 décembre 1954 relative aux pouvoirs de l'Assemblée Commune et ŕ leur 
exercice; ESPJ, UL z 11.12.1954.
3 Poročilo Dehousse, UL 37 z dne 2.6.1960. 
4 Poročilo delovne skupine, ki je proučevala problematiko razširitve pooblastil Evropskega parlamenta: Bilten 
Evropskih skupnosti, dodatek 4/72. 
5 Odstavek 12 sporočila voditeljev vlad, Pariz, 9., 10. december 1974. Združeno kraljestvo in Danska nista želeli 
zavzeti stališča. Odločitev je potrdil Evropski svet decembra naslednje leto v Rimu. 
6 Poročilo Patijn, sprejeto 14. januarja 1975; UL C 32, 11.2.1975. 
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na ravni ES, za katere je veljalo, da niso združljivi z evropskim parlamentarnim mandatom.
355 sedežev (za tedaj devet držav članic) naj bi razdelili sorazmerno. Nemčija bi dobila 71 
sedežev, Združeno kraljestvo 67, Italija 66, Francija 65, Nizozemska 27, Belgija 23, Danska 
17, Irska 13 in Luksemburg 6. Privilegiji in imunitete neposredno izvoljenih poslancev 
Evropskega parlamenta bi bili enaki nacionalnim. Nacionalna presoja bi veljala tudi v zvezi s 
starostjo volivcev in kandidatov, zapolnitvijo praznih mest, pravili za politične stranke in 
pogoji za poslance. Do začetka veljavnosti enotnega volilnega postopka bi Parlament določil 
pravila o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev.

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

Končno neposredne volitve

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

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

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

                                               
1 Sklep Sveta 76/787/ESPJ, EGS, EURATOM, UL L 278, 8.10.1976. 
2 Združeno kraljestvo in Danska sta priložili izjavi v zvezi z njunimi prekomorskimi ozemlji, Nemčija pa izjavo 
v zvezi z Berlinom. 
3 Poročilo Seitlinger, sprejeto 10. marca 1982 s 158 glasovi za, 77 glasovi proti in 27 vzdržanimi glasovi, UL C 
87, 5. 4. 1982. Glej še kritično mnenje Odbora za pravne zadeve (poročevalec D'Angelosante). 
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Podobna usoda je doletela Reinholda Bockleta, ki je bil imenovan za poročevalca v 
naslednjem mandatu, 1984-89. Njegovi napori so obtičali na britanskih ovirah. Navkljub 
bistroumnosti mu iz proporcionalnega in neproporcionalnega volilnega sistema ni uspelo 
oblikovati sistema, ki bi ga resnično lahko imenovali enotnega in ki bi lahko privedel do 
soglasja v Parlamentu ali Svetu.

Po padcu berlinskega zidu in vključitvi Vzhodne Nemčije v Skupnost je bilo treba ponovno 
doreči število nemških poslancev v Evropskem parlamentu. Po volitvah leta 1989 je bil kot 
poročevalec za to vprašanje imenovan Karel De Gucht. Uspešno je pripravil dve "vmesni 
poročili", ki sta stvari spravili v tek. V prvem je De Gucht ponovil prejšnji predlog 
Parlamenta o uporabi D'Hondtove metode1, da bi se izognil neuspehu iz 1984 in 1989, pa je še 
sprožil razpravo o tem, kako naj bi potekala kampanja za evropske parlamentarne volitve in 
kako naj bi jo financirali. V drugem poročilu je predlagal, da se število poslanskih sedežev 
združene Nemčije dvigne na 99, medtem ko Francija, Italija in Združeno kraljestvo ohranijo 
po 87 sedežev2. Predlagal je še mešan sistem, po katerem bi dve tretjini britanskih poslancev 
izvolili z navadno večino v volilnih enotah z enim izvoljenim poslancem, preostalo tretjino pa 
bi razdelili v sorazmerju z dobljenim številom glasov vsake stranke.

A ne glede na prizadevanja Parlamenta se je vprašanje volilnega sistema z mrtve točke 
premaknilo šele potem, ko je bila maja 1997 v Veliki Britaniji oblikovana laburistična vlada, 
ki so ji pri tem pomagali liberalni demokrati. Za volitve leta 1999 je bil v tej državi uveden 
sistem zaprtih list kandidatov za regionalno proporcionalno zastopstvo3. Podobne reforme so 
pred volitvami leta 2004 sprejeli v Franciji.

Koristna sprememba pogodbe

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

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

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

Prav tako je bil z maastrichtsko pogodbo spremenjen člen 138, s čimer je Parlament dobil 
                                               
1 Poročilo De Gucht, sprejeto 10. oktobra 1991 s 150 glasovi za, 26 glasovi proti in 30 vzdržanimi glasovi, UL C 
280, 28. 10. 1991.
2 Poročilo De Gucht, sprejeto 10. marca 1993 z 207 glasovi za, 79 glasovi proti in 19 vzdržanimi glasovi, UL C 
115, 26. 4. 1993. 
3 Na Severnem Irskem se je zaradi velikanske potrebe po zastopanosti manjšinskega mnenja v pokrajini že od 
leta 1979 uporabljal sistem enega prenosljivega glasu. Leta 1999 je bilo v Parlament kot dokaz tega, kako 
pomembno je proporcionalno zastopstvo za legitimnost Evropskega parlamenta, izvoljenih 10 liberalnih 
demokratov, 2 zelena, 2 predstavnika valižanske stranke Plaid Cymru in 3 predstavniki britanske neodvisne 
stranke. 
4 Kasneje člen 19(2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (PEU). Po maastrichtski pogodbi je bilo treba 
opraviti revizijo akta iz leta 1976 s sklepom Sveta 93/81, UL L 33, 9. 2. 1993.
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pravico do privolitve k predlogu Sveta o enotnem volilnem postopku. Pogodba uvede tudi nov 
člen 138a, ki določa naslednje:

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

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

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

Dodan je bil nov pododstavek, po katerem je postal mandat Parlamenta petletni2, z novo 
pogodbo pa je bil spremenjen tudi člen 190(4) (prej člen 138(3)), ki se glasi:

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

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

Poleg tega je bil amsterdamski pogodbi koristno dodan novi člen 190(5):

Evropski parlament po pridobitvi mnenja Komisije in z odobritvijo Sveta, ki odloča 
soglasno, določi pravila in splošne pogoje za opravljanje nalog svojih članov.

Poročilo Anastassopoulos

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

Georgios Anastasopulos je med državami članicami dosegel zelo široko soglasje glede 
številnih skupnih načel, celo glede proporcionalnega zastopstva. Opustil je zamisel o enotnem 
oblikovanju ozemeljskih meja volilnih enot, a vztrajal pri njihovi vzpostavitvi v državah z več 
kot 20 milijoni prebivalcev. Predlagal je predvsem, da bi bil lahko od volitev leta 2009 dalje 
delež sedežev (sam je predlagal 10 %) sorazmerno porazdeljen na podlagi nadnacionalnih 
seznamov (z enakomerno zastopanostjo moških in žensk), nacionalni volilni pragi pa naj bi 
ostali neobvezni. Spodbujal je preferenčno glasovanje, da bi se povečala volilna udeležba,
dvojni parlamentarni mandati pa bi bili prepovedani. Predlagal je, naj se volitve prestavijo z 
                                               
1 Člen 138(2), kasneje člen 190(2). 
2 Določilo je postalo člen 190(3) in je preprosto kodificiralo akt iz leta 1976. 
3 Poudarek poročevalca. 
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junija na maj, s čimer bi se izognili poletnim počitnicam v severnih državah, in tudi naj se 
skrajša čas za glasovanje na največ dva dni. Parlament je to daljnosežno poročilo sprejel 15. 
julija 1998 s 355 glasovi za, 146 proti in 39 vzdržanimi glasovi1.

Leta 2002 je Svet spremenil akt iz leta 1976, da bi kodificiral splošno uvedbo 
proporcionalnega zastopstva. S tem bi bila dovoljena le sistem enega prenosljivega glasu ter 
preferenčno glasovanje, vzpostavljene bi bile ozemeljske meje volilnih enot, določen najvišji 
volilni prag 5 %, postopno bi bil odpravljen dvojni mandat, za odpravo mandatov in 
zapolnitev prostih poslanskih mest pa bi se uporabili nacionalni zakoni.2 Drznejših predlogov 
Anastasopulosovega parlamentarnega poročila Svet ni sprejel3.

Nica, Laeken in konvencija

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

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

Evropski parlament po pridobitvi mnenja Komisije in z odobritvijo Sveta, ki odloča s 
kvalificirano večino, določi pravila in splošne pogoje za opravljanje nalog svojih 
članov. Za sprejetje vseh pravil ali pogojev, ki se nanašajo na obdavčitev članov ali 
nekdanjih članov, je potrebna soglasna odločitev Sveta.4

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

Med okrevanjem od razočaranja zaradi pogodbe iz Nice so se decembra 2001 z laekensko 
deklaracijo postavila številna bistvena vprašanja o prihodnji vlogi Evropskega parlamenta; je 
treba okrepiti vlogo Evropskega parlamenta? Naj razširimo pravico do soodločanja? Bi morali 
spremeniti način, kako volimo poslance v Evropski parlament? Ali naj ustanovimo evropsko 
volilno enoto ali naj bodo te še naprej določene na nacionalni ravni? Lahko hkrati 
uporabljamo oba sistema? Ko so bila ta vprašanja obravnavana na konvenciji o ustavi, pa je 
treba priznati, da so imela pred vprašanjem volilnega sistema prednost tista o pristojnostih 
Parlamenta in o njegovem mestu v medinstitucionalnem ravnotežju.5

                                               
1 UL C 292, 21.9.1998; resolucija Parlamenta je ponatisnjena v prilogi I obrazložitve. 
2 Sklep Sveta z dne 25. junija 2002 in 23. septembra 2002, ki spreminja akt o volitvah poslancev Evropskega 
parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami; UL L 283, 21. 10. 2002.
3 Za popolno poročilo glej dr. George N. Anastassopoulos The Debate on the System of Electing the Members of 
the European Parliament, predgovor poslanca profesorja Dimitrisa Th. Tsatsosa, Atene in Bruselj, 2002. 
4 Poudarek poročevalca.
5 Poročevalec je bil član konvencije o prihodnosti Evrope (2002–2003) in eden izmed treh predstavnikov 
Parlamenta na medvladni konferenci leta 2007. 
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Konvencija je smiselno predlagala, da bi moral biti volilni sistem urejen z zakonom ali 
okvirnim zakonom Sveta, ki odloča soglasno na osnovi predloga Parlamenta in z njegovo 
odobritvijo.1 Glede oblike Parlamenta pa je konvencija predlagala, naj Evropski svet soglasno 
sprejme sklep o predlogu Parlamenta z njegovo odobritvijo. Zgornja meja je bila postavljena 
na 736 sedežev. »Državljani so v Evropskem parlamentu zastopani proporcionalno 
degresivno, vendar najmanj s pragom štirih članov na državo članico.2« Poleg tega naj bi 
Listina o temeljnih pravicah postala zavezujoča, njen člen 39 pa določa pravico vsakega 
državljana, da v državi članici, v kateri prebiva, pod enakimi pogoji kakor državljani te države 
voli ali je voljen na volitvah v Evropski parlament.

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

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

To besedilo je bilo podobno predlogu, ki ga je Nemčija predstavila v obdobju Maastrichta, a 
je bil takrat zavrnjen. Omenjeno je bilo, da je šel pomen spremembe zgodovinskega besedila 
(s »predstavnikov narodov držav, združenih v Skupnosti« na »predstavnikov državljanov 
Unije«) neopažen mimo nekaterih opazovalcev. Čeprav prevladuje mnenje, da izraz "narod" v 
veljavni pogodbi nima natančnega pravnega pomena, sprememba v "državljan" ni bila 
naključna: koncept evropskega državljana je bil namreč poudarjen drugje v ustavni pogodbi.3

Predstavniki Parlamenta na konvenciji in na kasnejši medvladni konferenci pa so upali, da bo 
sprememba spodbudila nadaljnji razvoj nadnacionalnih politik, ki bi pripeljale do večje 
potrditve postnacionalnega političnega prostora.

Lizbonska pogodba

Nedavna zgodba o »obdobju za razmislek« in o pogajanju za lizbonsko pogodbo je bolj 
znana. Medtem ko med ponovnim pogajanjem za ustavno pogodbo vprašanje o volilnem 
postopku ni sprožilo polemike, je to povzročil predlog o prerazporeditvi sedežev v na novo 
izvoljenem Parlamentu leta 2009. Parlament je izpolnil zahtevo Evropskega sveta iz junija 
2007 in pripravil predlog za prerazporeditev sedežev. Z Lamassoure–Severinovim poročilom 
leta 2007 mu je uspelo prepričati Svet, kako naj se v praksi uporablja načelo padajoče 
sorazmernosti, kar je bilo opredeljeno takole: razmerje med prebivalstvom in številom 
sedežev vsake države članice se mora prilagoditi dejanskemu številu njenih prebivalcev tako, 
da vsak poslanec države članice z večjim številom prebivalstva predstavlja več državljanov 
kot poslanec države z manj prebivalci in obratno, a tudi nobena država članica z manj 
prebivalci nima več sedežev kot država z več prebivalci.4

Vendar je Italija nasprotovala predlogu, na podlagi katerega bi imela le 72 sedežev v 

                                               
1 Člen III-232 osnutka pogodbe o ustavi za Evropo (2003), 
2 Člen I-19(2) osnutka pogodbe o ustavi za Evropo (2003).
3 Predvsem člen I-46(2), ki se glasi “Državljani so na ravni Unije neposredno zastopani v Evropskem 
parlamentu”, (kasneje tudi v lizbonski pogodbi v členu 8a(2) pogodbe o Evropski uniji).
4 Iz odstavka 6 Lamassoure–Severinovega poročila, sprejetega 11. oktobra 2007 s 378 glasovi za, 154 proti in 
109 vzdržanimi glasovi; A6-0351/2007 (UL C 227 E, 4. 9. 2008, str. 132).
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primerjavi z Združenim kraljestvom (73) in Francijo (74). Čisto na koncu medvladne 
konference je bil dosežen dogovor, s katerim je bila velikost Parlamenta povečana na 751 
(750 poslancev in predsednik), dodatni sedež pa je bil dodeljen Italiji. Na žalost pa ta dogovor 
krši strogo uporabo načela padajoče sorazmernosti, kot ga je določil Parlament, saj bi 
italijanski evropski poslanec od leta 2009 predstavljal manj ljudi kot španski poslanec, čeprav 
ima Španija manj prebivalcev kot Italija.1

Kljub temu oddaljevanju od popolnosti sta Lamassoure-Severinovo opredelitev padajoče 
sorazmernosti (vsaj v teoriji) sprejela Parlament in Svet, in malo verjetno je, da bo v bližnji 
prihodnosti spremenjena. Vendar ker lizbonska pogodba še ni v veljavi, bodo volitve leta 
2009 potekale na podlagi pogodbe iz Nice (736 sedežev v razponu od 5 do 99 sedežev na 
državo članico). Vprašljivo pa je, ali bo lizbonska formula »750 plus 1 za Italijo« preživela 
(in ali bi sploh smela preživeti) v Parlamentu po volitvah leta 2014. V vsakem primeru bo 
treba sedeže pred volitvami 2014 na novo prerazporediti, ne le zaradi demografskih 
sprememb, temveč tudi zaradi pristopa novih držav članic.2

Vseeno je bila po manjšem dramatičnem zapletu glede parlamentarnih sedežev 13. decembra 
2007 lizbonska pogodba končno podpisana. Člen 14 spremenjene pogodbe o Evropski uniji se 
glasi3:

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

2. Evropski parlament je sestavljen iz predstavnikov državljanov Unije. Njihovo 
število ne sme preseči sedemsto petdeset, poleg predsednika. Državljani so v 
Evropskem parlamentu zastopani proporcionalno upadajoče, z najnižjim pragom 
šestih članov na državo članico. Nobena država članica nima več kot 
šestindevetdeset sedežev.

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

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

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

Člen 223 Pogodbe o delovanju Evropske unije se glasi:

1. Evropski parlament pripravi predlog določb, potrebnih za volitve svojih članov s 

                                               
1 Politični dogovor o porazdelitvi sedežev je Evropskem svet potrdil 14. decembra 2007. Sklep iz člena 14(2) 
Pogodbe o Evropski uniji bo formalno sprejet, ko bo začela veljati lizbonska pogodba, čeprav je v členu 2 
protokola št. 36 o prehodnih določbah navedeno, da mora biti to storjeno pravočasno pred volitvami v Evropski 
parlament leta 2009. 
2 Če se bo Hrvaška pridružila Evropski uniji med parlamentarnim mandatom 2009–2014, bodo njeni sedeži 
začasno dodani številki 751, kot v primeru Bolgarije in Romunije. 
3 Sklicevanja na lizbonsko pogodbo so iz prečiščene različice pogodb, UL C 115, 9.5.2008.
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splošnim in neposrednim glasovanjem po enotnem postopku v vseh državah članicah 
ali v skladu z načeli, ki so skupna vsem državam članicam.

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

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

Čeprav se je Parlament odločil, da med ponovnim ustavnim pogajanjem ne bo izsilil enotnega 
volilnega postopka ali – kot se je razpravljalo – reforme režima posebnih pravic in imunitet, 
pa je velik napredek dosegel na drugih področjih. Prvi statut evropskih političnih strank je bil 
objavljen leta 2003, leta 2007 pa razširjen na politične temelje strank1. Prav tako je bil leta 
2005 končno sprejet statut poslancev Evropskega parlamenta.2

Izboljšanje obstoječega sistema

Medtem pa se je Komisija ponovno osredotočila na vprašanje volilne pravice in kandidature 
za državljane, ki ne živijo v lastni državi članici; njihovo število namreč narašča in danes 
predstavlja približno 2 % celotnega števila prebivalcev v EU. Komisija je upravičeno 
zaskrbljena zaradi nenehnega upadanja volilne udeležbe na evropskih volitvah, zato želi 
spremeniti Direktivo 93/109/ES o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne 
pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, 
niso pa njeni državljani.3

Parlament podpira predlog Komisije za poenostavitev birokratskih postopkov, povezanih z 
registracijo za glasovanje ali kandidiranje ter s preverjanjem držav članic o izpolnjevanju 
pogojev teh registracij. Vendar Parlament ni zadovoljen s splošno prepovedjo v zakonodaji iz 
leta 1993 glede kandidiranja na istih volitvah v več kot eni državi in prosi Svet, naj ublaži 
veljavne omejitve. Parlament svoje stališče zagovarja z dejstvom, da je v členu 8 akta iz leta 
1976 dvojno glasovanje prepovedano, vendar izrecna prepoved ne velja za kandidiranje. 
Poleg tega je nadnacionalna razširitev oblike vladanja EU do neke mere vseeno odvisna od 
tega, ali imajo državljani možnost glasovati za kandidate, ki nimajo istega državljanstva.
Parlament prav tako želi zagotoviti, da država prebivanja ne bo avtomatično prisiljena 
preprečiti glasovanje državljanu v primeru, da je bila njegova volilna pravica odvzeta v drugi 
državi. Evropski poslanci menijo, da bi morale v obeh primerih odločati zadevne države, in 
sicer za vsak posamezen primer, da bi tako preprečile diskriminacijo. Nanašajo se na določbo, 
ki je bila uvedena s pogodbo iz Maastrichta, v skladu s katero ima vsak državljan pravico do 
glasovanja ali kandidiranja na volitvah v Evropski parlament v državi, kjer prebiva, in sicer 

                                               
1 Uredba (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo 
delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja; UL L 297, 15.11.2003, 
str. 1; in Uredba Sveta (ES) št. 1524/2007 z dne 18. decembra 2007; UL L 343, 27. 12. 2007.
2 Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2005 o sprejetju statuta poslancev Evropskega parlamenta 
(2005/684/ES, Euratom), UL L 262, 7.10.2005
3 UL L 329, 30. 12. 1993. 
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pod istimi pogoji kot državljani te države.1

Narodnost in državljanstvo

Italijanski protest, izražen na lizbonski medvladni konferenci glede števila sedežev v 
Evropskem parlamentu po letu 2009 delno izvira iz zahteve, da nova pogodba kot osnovo za 
sestavo Parlamenta ne opredeli več števila prebivalcev, pač pa število državljanov. Številki se 
seveda razlikujeta, zlasti v državah, ki – kot Italija – niso tako naklonjene naturalizaciji 
priseljencev kot nekatere druge države. Vseeno pa je po podatkih Eurostata nemogoče 
natančno oceniti številke, zlasti v sedanjem času obsežnih selitev ljudi preko notranjih meja 
EU. Eurostat še vedno vztraja, v skladu s konvencijami ZN, da je skupno prebivalstvo s 
stalnim prebivališčem najzanesljivejše demografsko orodje za primerjavo. Ocena Eurostata je, 
da 94 odstotkov prebivalstva EU prebiva v svoji matični državi, 4 odstotki niso državljani EU 
in le 2 odstotka so državljani EU, ki živijo v drugi državi članici.

Spomnimo naj, da je državljan EU po definiciji lahko samo človek, ki si je pridobil 
državljanstvo določene države članice. Nihče ne more postati državljan EU, če ni že državljan 
ene izmed držav članic. Lahko obžalujemo, da postaja v skoraj vseh državah članicah 
postopek naturalizacije in zagotavljanja dvojnega državljanstva bolj zapleten, kot je nekoč bil.
Države ukrepajo posamično in ne upoštevajo, kakšen učinek bodo imela njihova dejanja na 
širino ali kakovost državljanstva EU.

Take enostranske težnje niso v skladu s prizadevanji za revidiranje pogodb EU na državljanu 
prijazen način. Pogodba o Evropski uniji, kakor jo spreminja lizbonska pogodba, je denimo o 
tem, kaj pomeni državljanstvo EU, odločna:

Člen 9

Unija pri vseh svojih dejavnostih upošteva načelo enakosti svojih državljanov, ki so 
deležni enake obravnave s strani njenih institucij, organov, uradov in agencij. Vsi 
državljani držav članic so državljani Unije. Državljanstvo Unije se pridruži 
nacionalnemu državljanstvu in ga ne nadomešča.

Člen 10

1. Delovanje Unije temelji na predstavniški demokraciji.

2. Državljani so na ravni Unije neposredno zastopani v Evropskem parlamentu.

(...)

Unija torej nima posebne enotne opredelitve svojega državljanstva, pač pa ima 
sedemindvajset nacionalnih različic. Človek je ob množici zakonov o državljanstvu vseh 
sedemindvajsetih držav članic Unije naravnost osupel.2 Nekatere države priznavajo posebne 

                                               
1 Duffovo poročilo (A6-0267/2007) o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 93/109/ES z dne 6. 
decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski 
parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani. Sprejeto 26. septembra 
2007 (UL C 219 E, 28.8.2008, str. 193). Zadeva je še vedno nerešena. 
2 Glej Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk in Harald Waldrauch (ur.), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Inštitut za proučevanje evropskega združevanja, 
Avstrijska akademija znanosti, Dunaj, januar 2006. 
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podedovane pravice državljanom tretjih držav, spet druge temu izrazito nasprotujejo. Ponekod 
veljajo posebne pravice za podanike nekdanjih kolonij, drugje ne. Države članice tudi zelo 
različno obravnavajo državljanske pravice njihovih prekomorskih ozemelj ali pridruženih 
območij. Unija ni še nikoli poskusila vse te zakone uskladiti, čeprav je med državami 
članicami kar nekaj primerov posnemanja. Evropsko sodišče je odločilo, da se pravica držav 
članic do oblikovanja lastnih pravil glede pridobitve ali izgube državljanstva izvršuje v mejah 
spoštovanja prava Unije.1 Ob tem velja spomniti, da je bila odločitev Španije, da brez 
posvetovanja s partnerji naturalizira številne priseljence, deležna velike pozornosti.

Očitno je, da se zaradi zelo velikih razlik v nacionalnih zakonih dostopanje do pravic iz 
državljanstva EU razlikuje od ene države članice do druge. Zelo se razlikuje tudi položaj 
državljanov določene države članice, ki dalj časa živijo v drugi. To je še zlasti vidno, ko pride 
do izgube volilne pravice doma in možnosti za njeno pridobitev – ali tudi ne – v državi 
bivanja2. Če sedemindvajsetim zakonom o državljanstvu dodamo še sedemindvajset 
kompleksnih volilnih zakonov, lahko hitro uvidimo, da bi bilo skrajno nepraktično, pa tudi 
politično neprimerno, če bi Unija sprožila program masovnega usklajevanja3.

Nič ne kaže, denimo, da bi bilo dejansko možno področje uporabe prava Unije v zvezi s 
pravico do udeležbe na evropskih in občinskih volitvah razširiti na udeležbo na državnih in 
regionalnih parlamentarnih volitvah. Takšna pobuda na ravni Unije bi bila nedvomno deležna 
obtožb nacionalnih parlamentov, češ da je v nasprotju z dvojnim načelom subsidiarnosti in 
sorazmernosti. Največ, na kar lahko upamo, je, da se bodo države strinjale in na teh področjih 
sodelovale po odprti metodi usklajevanja.

V skupini držav, ki so federalno usmerjene, lahko celo pride do poskusa okrepljenega 
sodelovanja glede volilnih zakonov. Druga možnost za razvoj političnih pravic državljanov 
EU brez formalnega posega Unije bi bila razširitev dvostranske vzajemne volilne pravice, 
kakršno poznajo v Združenem kraljestvu, na Irskem, Cipru in Malti4. Z novo določbo v 
lizbonski pogodbi v zvezi s pobudami državljanov bi bila možna tudi peticija o volilnih 
pravicah5. Kakorkoli že, če bi postalo politično ozračje prijaznejše za krepitev politične 
vsebine državljanstva EU, bi Svet še vedno lahko razširil področje uporabe državljanskih 
pravic brez zatekanja v sklic medvladne konference in vsega, kar to spremlja6.

A ne glede na to, do kolikšne mere bomo uspeli zbližati volilno pravo, še vedno bo ostajalo 
pereče vprašanje razdelitve sedežev v Evropskem parlamentu. Ali so pri tem spremembe, ki 
jih lizbonska pogodba vnaša v člen 14 pogodbe o Evropski uniji glede državljanstva EU, res 
pomembne? Bi res morali šteti državljane EU in ne prebivalce posameznih držav? Če že, kdo 
natančno je državljan Evropske unije? Ali se pridružimo prepričanju Jamesa Madisona, da 
                                               
1 Glej, naprimer, primer C-369/90 Micheletti [1992]. Zadeva C-145/04 Španija proti Združenemu kraljestvu 
[2006] (Gibraltar) in zadeva C-300/04 Eman in Sevinger proti College van burgemeester en wethouders van Den 
Haag [2006] (Aruba).
2 Državljani Združenega kraljestva, naprimer, ne smejo več glasovati na volitvah v Združenem kraljestvu, če v 
tujini živijo več kot 15 let. 
3 Zaenkrat se je Unija zadeve delno že lotila: glej Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju držav članic UL L 158, 30. 4. 2004. 
4 Za nadaljnjo razpravo o tej temi glej Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the European Union: 
Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007. 
5 Člen 11 PEU. 
6 Člen 22 PES. 
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parlamentarno zastopstvo v republiki ni državljanski privilegij, pač pa pravica, ki vsakomur 
pripada z rojstvom? Po Madisonu naj bi torej Evropski parlament zastopal ne le državljane 
EU de jure (kot formalno določa pogodba ES), pač pa tudi vsakogar, ki se zadržuje na 
ozemlju Unije, tudi mladoletnike in tujce, ki so si pridobili državljanstvo. Njegova dolžnost 
je, da skrbi tudi zanje. Če je temu tako in vsse ostalo ostane enako, potem ee tradicionalna 
metoda razdelitve sedežev v Parlamentu na podlagi celotnega števila prebivalcev še vedno zdi 
pravilna in je ne bi smeli spreminjati, vsaj ne brez temeljitega razmisleka (da štetja glasov v 
Svetu ne omenjamo).

Predlogi reforme1

Unija je kljub temu, da nima enotnega volilnega zakona, dosegla precejšnji napredek pri 
vzpostavitvi temeljnih pogojev za enotno izvolitev Evropskega parlamenta. Med težavami, na 
katere so naleteli prejšnji poročevalci, jih je bilo nekaj rešenih zadovoljivo, in sicer:

 v vseh državah članicah je tako ali drugače vzpostavljeno proporcionalno zastopstvo

 odpravljen je dvojni mandat

 oblikovale so se evropske politične stranke in ustanove z urejenim financiranjem

 kmalu bodo usklajeni pogoji za poslance Evropskega parlamenta

Ob uvedbi neposrednih volitev je kazalo, da bo težavnih področij še več, a izkušnje so 
pokazale nasprotno. Težave bi denimo lahko bile pri izvolitvi neodvisnih kandidatov in 
nadzoru nad volilnimi izdatki, a temu ni bilo tako, čeprav so države članice delovale po svoji 
presoji in volilni praksi.

Ne glede na dosežen napredek bo to poročilo obravnavalo revizijo akta o splošnih 
neposrednih volitvah iz leta 1976. Deset let potem, ko je Parlament zadevo zadnjič 
obravnaval s poročilom Anastassopoulos in dobrih šest let preden bo reformo volilnega 
postopka dejansko možno izvesti (leta 2014), se zdi, da je napočil pravi čas za dodatne 
reforme.

Pomen in pristojnosti Paralmenta so se od leta 1979 znatno povečali. To se ni odrazilo v 
omejeni reviziji akta iz leta 1976. Če in ko bo začela veljati lizbonska pogodba, bodo poslanci 
EP v primerjavi s sedaj še močnejši.

Parlament potrebuje in si zasluži volilni sistem in notranjo organizacijo, ki bosta dorasla 
novim nalogam. Predvsem potrebuje čvrstejše mesto v očeh javnosti, da bo postal središče 
novega evropskega političnega prostora, forum enotnega političnega trga, forum, ki bo 
predpisoval zakone in sprejemal proračun ter pred katerim bo odgovorna izvršilna oblast.
Danes iskanje politične legitimnosti slabi vedno slabša volilna udeležba, pičlo pokrivanje 
medijev, brezbrižne politične stranke in celo nekateri nacionalni parlamenti, ki so prikrito 

                                               
1 Poročevalec je hvaležen za spodbudo, ki so jo nudili udeleženci delavnice o temi "Državljanstvo in volilni 
postopek", ki se je odvijala v Bruslju 25. in 26. marca 2008. Prispevali so Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, Sara 
Hagemann in Simon Hix, Eva Řstergaard-Nielsen, Ken Ritchie in Jo Shaw. Prispevke in povzetek razprave si je 
mogoče ogledati na: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=EN
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ljubosumni zaradi njegovih vse večjih pooblastil1.

Ali formalna reforma volilnega postopka lahko razreši probleme? Naša merila pri oblikovanju 
novih reformnih potez bi morala biti opredeljena previdno. Nočemo poenotenosti zaradi 
poenotenosti same. Pri odpravljanju ugotovljenih težav na nacionalni ravni bi moral biti naš 
pristop realističen. Z vztrajnim postopnim delovanjem smo z leti izpolnili številne cilje, ki so 
jih pred dobrimi petdeset leti zastavili ustanovitelji Unije. Reforma zelo verjetno ne bo zadnja 
v vrsti. Energični parlamentarci se brez težav prilagodijo spreminjajočemu se družbenemu in 
političnemu položaju. A velika neznanka EU je hitrost in obseg prihodnje širitve in brez 
poznavanja prihodnje velikosti in oblike Unije je povsem nepremišljeno poskušati in že danes 
določiti končno usodo post-nacionalne parlamentarne demokracije v Evropi.

Nasprotno pa vsaj dovolj dobro poznamo alternativne scenarije za prihodnost Evrope, ki nas 
utrjujejo v prepričanju, da bi moral biti – in tudi bo – močan, vitalen, neposredno izvoljen 
parlament središče njenega sistema upravljanja.

Zastavlja se nam torej kar nekaj pomembnih vprašanj, s katerimi – če bomo nanje poiskali 
učinkovite odgovore – bi bile lahko volitve v Parlament v prihodnje bolj poenotene in ki bi 
koristile koheziji, legitimnosti, učinkovitosti in pluralizmu. Treba je pregledati različne 
veljavne nacionalne volilne sisteme, z namenom odprave najočitnejših razlik in posebnosti.

Najpomembnejši predlogi reform iz tega poročila so:

1) obvezna ustanovitev ozemeljskih volilnih enot v najbolj poseljenih državah članicah:
dokazano je, da manjši kot je volilni okraj, večja je stopnja vključenosti volilca

2) možnost oblikovanja volilnih enot za posamezne jezikovne skupnosti

3) vztrajanje pri preferenčnem glasovanju s sistemom polodprte liste (posamični glasovi 
za kandidate na listi stranke, s čimer je dana možnost spremembe vrstnega reda na 
listi, ki ga je določila strank) in prepoved zaprtih list (kjer se glas odda le za stranko);2

4) ustalitev števila sedežev, izvoljenih na nacionalnih ali regionalnih listah, na 750, v 
razponu od 5 do 95 na državo članico;

5) uvedba rednega pregleda dejanske razdelitve 750 sedežev v vsakem zakonodajnem 
obdobju, v skladu z dogovorjenim načelom padajoče sorazmernosti;

6) vzpostavitev nadnacionalne volilne enote za majhno število dodatnih sedežev –
uravnotežena po spolu, polodprti preferenčni sistem;

7) dovoliti kandidatom, da kandidirajo na več kot eni listi na istih volitvah, in olajšati 
glasovanje državljanom EU, ki živijo v državi članici, ki ni njihova matična država;

8) ustanovitev volilnega organa na ravni EU;

9) skrajšanje urnika glasovanja na konec tedna;

                                               
1 Glej prilogo II. Celotna volilna udeležba je s 63 % leta 1979 upadla na 45,6 % leta 2004. 
2 Hkrati nasprotuje sistemu popolnoma odprte liste, kjer je mogoče oddati več glasov za kandidate, ne glede na 
stranko.
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10) volitve maja, ne več junija;

11) usklajena minimalna starost volilcev in kandidatov;

12) ureditev preverjanja mandatov poslancev in zapolnitev prostih poslanskih mest ob 
povečanih pristojnostih Parlamenta;

13) ureditev enakopravnega in nadnacionalnega sistema privilegijev in imunitet poslancev;

14) spodbujanje elektronskega glasovanja za namenom mobiliziranja volilcev in olajšanja 
glasovanja;

15) spodbujanje držav članic, da odpravijo izgubo volilne pravice na nacionalnih volitvah;

16) dodaten razmislek o razliki med prebivalci in državljani kot statistični podlagi za 
razporeditev sedežev v Parlamentu.
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PRILOGA I K OBRAZLOŽITVI Resolucija o osnutku volilnega postopka, ki bi 
vseboval skupna načela za izvolitev poslancev Evropskega parlamenta 

(poročilo Anastassopoulos)1

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga resolucije Gijsa de Vriesa o enotnem volilnem postopku za 
izvolitev poslancev Evropskega parlamenta (B4-0723/96),

– ob upoštevanju svoje prejšnje resolucije o enotnem volilnem postopku, zlasti resolucije z 
10. oktobra 19912 in 10. marca 19933,

– ob upoštevanju Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi 
neposrednimi volitvami, ki je bil priložen sklepu Sveta z dne 20. septembra 1976,

– ob upoštevanju predloga z 22. oktobra 1996 o enotnem volilnem postopku, ki ga je 
vložila vlada Zvezne republike Nemčije na medvladni konferenci in ki povzema ključne 
vidike resolucije Parlamenta z 10. marca 1993,

– ob upoštevanju člena 138(3) pogodbe ES in spremembe tega člena z amsterdamsko 
pogodbo,

– ob upoštevanju člena 148 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve in 
pravice državljanov (A4-0212/98),

A. ker amsterdamska pogodba uvaja pojem načel, "ki so skupna vsem državam članicam", v 
skladu s smernicami, ki jih je postavil Parlament v zgoraj omenjeni resoluciji z 10. marca 
1993, ki ni izrecno predlagala enotnega volilnega postopka, ampak le splošne smernice,

B. ker je vlada Združenega kraljestva parlamentu predlagala zakon, ki uvaja regionalno 
proporcionalno zastopstvo za evropske volitve leta 1999,

C. ker bodo pogajanja o širitvi najverjetneje vodila do priključitve desetih novih držav članic 
k Evropski uniji,

D. ker med državami članicami obstaja široko soglasje glede določitve nekaterih skupnih 
načel,

E ker je namen teh načel, da sprva učinkujejo na nacionalni ravni v uniji narodov in držav,
ker število poslancev, izvoljenih v vsaki od držav članic, mora zagotoviti ustrezno 
zastopanost narodov držav, združenih v Skupnosti,

                                               
1 Sprejeto 15. julija 1998; UL C 292, 21. 9. 1998.
2 UL C 280, 28. 10. 1991, str. 141.
3 UL C 115, 26.4.1993, str. 121.
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1. pozdravlja sporazum, ki so ga dosegli pogajalci na mednarodni konferenci in ki določa 
nekatera skupna načela; je prepričan, da lahko nekatere od določb pričnejo veljati pred 
naslednjimi evropskimi volitvami, zlasti sistem proporcionalne zastopanosti, minimalni 
prag, nezdružljivost in ukrepi, katerih namen je doseči enakost med moškimi in 
ženskami, medtem ko je druge treba uvajati postopoma;

2. meni, da obstaja splošno soglasje glede uvedbe glasovanja, ki bo temeljilo na sistemu 
proporcionalne zastopanosti, da bi to moralo biti vključeno v evropski volilni sistem;

3. ugotavlja, da je nemogoče uvesti enakomeren sistem teritorialnih volilnih enot in da je 
treba razlikovati ureditev glede na število prebivalstva vsake države članice; poudarja pa, 
da sistem teritorialnih volilnih enot ne sme vplivati na načelo proporcionalne 
zastopanosti, v skladu s členom 2 osnutka Akta;

4. meni, da je treba, zato da se omogoči razvoj evropske politične ozaveščenosti in 
evropskih političnih strank, določen odstotek sedežev razdeliti na podlagi proporcionalne 
zastopanosti v enotni volilni enoti, ki jo sestavlja vse ozemlje držav članic;

5. ugotavlja, da bi določitev volilnega praga morala ostati neobvezna in v nobenem primeru 
ne bi smela presegati 5% oddanih glasov na nacionalni ravni;

6. ugotavlja, da preferenčno glasovanje spodbuja udeležbo, vendar bi moralo ostati 
neobvezno in na izbiro vsaki državi članici;

7. meni, da si je ob sestavi list kandidatov za evropske volitve treba prizadevati za enakost 
med moškimi in ženskami in da je prvenstveno odgovornost političnih strank, da 
neposredno dosežejo ta cilj;

8. predlaga, da se evropske volitve odvijajo en dan v maju, da se izognemo poletnim 
šolskim počitnicam, ki v številnih državah članicah začnejo na začetku junija, in se 
poveča udeležba;

9. priporoča, naj se število dni, na katere se lahko odvijajo volitve, zmanjša na najmanjše 
možno, da se tako doseže soglasje o enotnem volilnem dnevu, ali, če to ni mogoče, o 
največ dveh dneh (denimo sobota in nedelja);

10. poziva Svet, naj preuči sledeči osnutek akta in naj ga čim prej sprejme, da lahko v čim 
krajšem času začne veljati;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in priloženi osnutek akta posreduje Svetu, 
Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.
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PRILOGA II K OBRAZLOŽITVI: Volilna udeležba na volitvah v Evropski 
parlament
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PRILOGA III K OBRAZLOŽITVI: Evropski parlament: veljavna volilna praksa

Volilne enote Preferenčno 
glasovanje

Razdelitev 
sedežev

Prag Volilna pravica Kandidatura Imenovanje kandidatov Volilni 
dnevi

AVSTRIJA enotna nacionalna volilna 
enota

da D'Hondt 4% starost: 16

- prijavljeni državljani 
EU

starost: 18

- prijavljeni državljani 
EU

plačilo v znesku 3600 € za 
vsako listo;

kandidata morajo podpreti 3 
poslanci, en poslanec 
Evropskega parlamenta ali 
2600 volilcev

nedelja

BELGIJA tri jezikovna volilna 
okrožja (nizozemsko, 
francosko, nemško) in 
štiri regionalne volilne 
enote:

1. Flamska (nizozemsko 
volilno okrožje)

2. Valonija (francosko 
volilno okrožje)

3. Brussels-Hal-Vilvorde 
(BHV) (nizozemsko ali 
francosko volilno 
okrožje), 

4. 2 kantona (nemško 
volilno okrožje) 

Yes D'Hondt ne starost: 18 

- prijavljeni državljani 
EU

- belgijski državljani, ki 
prebivajo v drugih 
državah EU (belgijski 
državljani, ki prebivajo 
zunaj EU, ne morejo 
glasovati na volitvah za 
evropski parlament);

- obvezno glasovanje:
neglasovanje se 
kaznuje

starost: 21

- prijavljeni državljani 
EU

- mora znati jezik 
volilnega okrožja

podpora kandidatom:

- 5 belgijskih poslancev, ki 
pripadajo ustrezni jezikovni 
skupini

- 5000 prijavljenih volilcev v 
Valoniji, Flamski in BHV;

- 200 prijavljenih volilcev v 
nemško govoreči volilni 
enoti

nedelja
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Volilne enote Preferenčno 
glasovanje

Razdelitev 
sedežev

Prag Volilna pravica Kandidatura Imenovanje kandidatov Volilni 
dnevi

BOLGARIJA enotna nacionalna volilna 
enota

da Hare-
Niemeyer

ne starost: 18 

- državljani EU, ki 
prebivajo v Bolgariji 
najmanj 3 mesece ali ki 
prebivajo v drugi državi 
članici

starost: 21

- državljani EU, ki 
prebivajo v Bolgariji 
najmanj 2 leti ali ki 
prebivajo v drugi 
državi članici

-

- posamezniki potrebujejo 
10.000 podpisov in morajo 
plačati 10.000 levov (5100 
€)

- politične stranke 
potrebujejo 15.000 
podpisov in morajo plačati 
15.000 levov (7700 €)

- koalicije potrebujejo 
20.000 podpisov in morajo 
plačati 20.000 levov (10.250 
€)

nedelja

CIPER enotna nacionalna volilna 
enota

ne D'Hondt / 
Droop 

ne starost: 18 

državljani Cipra in EU, 
ki na Cipru prebivajo 
najmanj 6 mesecev 
pred volitvami;

- poseben volilni imenik

- glasovanje je obvezno 
(vendar brez kazni)

starost: 25 nedelja
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Volilne enote Preferenčno 
glasovanje

Razdelitev 
sedežev

Prag Volilna pravica Kandidatura Imenovanje kandidatov Volilni 
dnevi

ČEŠKA 
REPUBLIKA

enotna nacionalna volilna 
enota

da: vsak 
volilec ima 2 
glasova; da 
je kandidat 
izvoljen, 
mora njegova 
stranka dobiti 
5%glasov,

D'Hondt 5% starost: 18 

- državljani EU, ki na 
Češkem prebivajo 
najmanj 45 dni;

starost: 21

- državljani EU, ki na 
Češkem prebivajo 
najmanj 45 dni;

- kandidate lahko imenujejo 
le politične stranke ali 
koalicije;

- plačilo 15.000 kron 

(585 €)

petek in 
sobota

DANSKA enotna nacionalna volilna 
enota

ne D'Hondt ne starost: 18 

- danski državljani s 
stalnim prebivališčem v 
EU

- prijavljeni državljani 
EU

starost: 18

- vsakdo s pravico do 
glasovanje na 
volitvah za Evropski 
parlament

- stranke, ki imajo svoje 
predstavnike v danskem  ali 
evropskem parlamentu;

- nove stranke potrebujejo 
podpis najmanj 2% volilcev, 
ki so se udeležili prejšnjih 
volitev v danski parlament;

dan ni 
določen

ESTONIJA enotna nacionalna volilna 
enota

ne D'Hondt starost: 18 starost: 21 - registrirane politične 
stranke predložijo liste;

- depozit v vrednosti 
petkratne minimalne 

nedelja
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Volilne enote Preferenčno 
glasovanje

Razdelitev 
sedežev

Prag Volilna pravica Kandidatura Imenovanje kandidatov Volilni 
dnevi

mesečne plače

FINSKA enotna nacionalna volilna 
enota

da D'Hondt ne starost: 18 

- prijavljeni državljani 
EU 

starost: 18 

- prijavljeni državljani 
EU 

- kandidate imenujejo 
politične stranke ali 
združenja volilcev (ki imajo 
najmanj 2000 članov)

nedelja

FRANCIJA - osem regionalnih 
volilnih enot 

ne D'Hondt 5% starost: 18 

- prijavljeni državljani 
EU

starost: 23

- prijavljeni državljani 
EU

- enakost spolov nedelja
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NEMČIJA enotna nacionalna volilna 
enota - toda poslanci so 
izvoljeni bodisi z deželnih 
ali zveznih list

ne Sainte-Laguë

(po 
spremembi 
zakona s 17. 
marca 2008;
BGBl. I, str. 
394)

5% starost: 18 

- prijavljeni državljani 
EU 

starost: 18

- prijavljeni državljani 
EU 

- liste, ki jih predložijo 
politične stranke s sedežem 
v EU;

- za zvezno listo: stranke z 
manj kot 5 predstavniki v 
evropskem, zveznem ali 
deželnem parlamentu 
potrebujejo 4000 podpisov

- za deželno listo: potrebnih 
2000 podpisov

nedelja

GRČIJA enotna nacionalna volilna 
enota

ne različica 
metode Hare

3% starost: 18 starost: 21 - liste, ki jih predložijo 
politične stranke ali 
koalicije;

nedelja

MADŽARSKA enotna nacionalna volilna 
enota

ne D'Hondt 5% starost: 18 

- prijavljeni državljani 
EU 

starost: 18 

- vsi volilci imajo 
pravico kandidirati na 
listah strank

- liste, ki jih predložijo 
registrirane stranke in ki jih 
podpre 20.000 volilcev 
(volilec lahko podpre samo 
eno listo)

nedelja

IRSKA štiri regionalne volilne 
enote

da en prenosljiv 
glas

ne starost: 18 starost: 21 - liste, ki jih predložijo 
registrirane  politične 
stranke;

petek
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- neodvisni kandidati 
potrebujejo 60 podpisov 
oseb z volilnega imenika in 
iz iste volilne enote

ITALIJA

(trenutno v 
pregledu)

pet regionalnih volilnih 
enot

da - in 
glasove je 
mogoče 
prenašati iz 
ene volilne 
enote v drugo

Hare ne starost: 18

- prijavljeni državljani 
EU

- italijanski državljani v 
drugih državah EU 
lahko volijo na 
italijanskih konzulatih 
ali po pošti; italijanski 
državljani, ki prebivajo 
zunaj EU, če se za 
volitve vrnejo v Italijo

- glasovanje ni obvezno 
(vendar je "državljanska 
dolžnost")

starost: 25

- prijavljeni državljani 
EU

- posamezni kandidati 
potrebujejo 30.000 
podpisov, 10% teh mora biti 
iz vsake podregije volilne 
enote;

- politične stranke in 
skupine z vsaj enim 
sedežem v evropskem ali 
italijanskem parlamentu 
lahko predložijo liste brez 
podpisov

sobota / 
nedelja

LATVIJA enotna nacionalna volilna 
enota

ne Sainte-Laguë ne starost: 18 starost: 21 - liste, ki jih predložijo 
registrirane  politične 
stranke;

- depozit 1000 LVL (1450 €)

sobota
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LITVA enotna nacionalna volilna 
enota

da Hare-
Niemeyer

5% starost: 18 starost: 21 - kandidate lahko imenujejo 
le politične stranke;

nedelja

LUKSEMBURG enotna nacionalna volilna 
enota

da - volilci 
imajo 6 
glasov

D'Hondt / 
Hagenbach–
Bischoff

No starost: 18

- državljani EU, ki v 
Luksemburgu prebivajo 
najmanj 5 let;

- obvezno glasovanje

starost: 18

- državljani EU, ki v 
Luksemburgu 
prebivajo najmanj 5 
let;

- lista potrebuje 250 
podpisov volilcev ali enega 
poslanca evropskega 
parlamenta ali poslanske 
zbornice

- na listi mora večina 
kandidatov imeti 
luksemburško državljanstvo

nedelja

MALTA enotna nacionalna volilna 
enota

da en prenosljiv 
glas

ne starost: 18 starost: 18 - depozit 40 malteških 
funtov (95€) (povrnjen pri 
10% glasov)

sobota

NIZOZEMSKA enotna nacionalna volilna 
enota

da D'Hondt ne starost 18 

- prijavljeni državljani 
EU

starost 18 

- prijavljeni državljani 
EU

- stranke, ki nimajo 
predstavnikov v Evropskem 
parlamentu, plačajo depozit 
v višini 11250 €;

- liste morajo imeti vsaj 30 
podpisov volilcev

četrtek
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POLJSKA trinajst regionalnih 
volilnih enot

ne D'Hondt / 
Hare-
Niemeyer 

5% starost 18 

- prijavljeni državljani 
EU

starost 21

- državljani EU, ki na 
Poljskem prebivajo 
najmanj 5 let;

- liste potrebujejo vsaj 5 
imen in 10.000 podpisov 
volilcev ustrezne volilne 
enote

nedelja

PORTUGALSKA enotna nacionalna volilna 
enota

ne D'Hondt ne starost 18 starost 18 - liste morajo vsebovati 
toliko kandidatov, kolikor je 
poslancev, ki jih je treba 
izvoliti, in 3-8 nadomestnih 
kandidatov

nedelja

ROMUNIJA enotna nacionalna volilna 
enota

ne D'Hondt 5% starost 18 

- prijavljeni državljani 
EU

starost 23 

- prijavljeni državljani 
EU

- lista potrebuje 200.000 
podpisov; neodvisni 
kandidati 100.000

nedelja

SLOVAŠKA enotna nacionalna volilna 
enota

da Droop 5% starost 18 

- prijavljeni državljani 
EU, ki na dan volitev 
prebivajo na Slovaškem 
in so tam prisotni

starost 21 

- prijavljeni državljani 
EU

- depozit političnih strank v 
višini 50.000 SKK (1510 €)

sobota
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SLOVENIJA enotna nacionalna volilna 
enota

da D'Hondt 4% starost 18 starost 18 - politične stranke predložijo 
liste, ki jih podprejo štiri 
poslanci nacionalnega 
parlamenta ali vsaj 1000 
volilcev;

- neodvisni kandidati morajo 
zbrati 3000 podpisov

nedelja

ŠPANIJA enotna nacionalna volilna 
enota

ne D'Hondt ne starost 18 

- prijavljeni državljani 
EU

starost 18 

- prijavljeni državljani 
EU 

- stranke ali koalicije 
predložijo liste s 15.000 
podpisi volilcev ali izvoljenih 
predstavnikov

nedelja

ŠVEDSKA enotna nacionalna volilna 
enota

da Sainte-Lagüe stranke 
morajo 
doseči 
4%;
kandida
ti 
morajo 
doseči 
5% 
vseh 
glasov, 
oddani
h za 

starost 18 

- prijavljeni državljani 
EU

starost 18 

- kandidira lahko 
vsakdo z volilno 
pravico

- ni pogojev nedelja
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njihovo 
stranko

ZDRUŽENO

KRALJESTVO

dvanajst regionalnih 
volilnih enot

Velika 
Britanija: ne

Severna 
Irska: da

Velika 
Britanija:
D'Hondt;

Severna 
Irska: en 
prenosljiv 
glas

ne starost 18 

- prijavljeni državljani 
EU, ki v VB prebivajo 
najmanj 1 leto;

starost 21

- prijavljeni državljani 
EU, ki v VB prebivajo 
najmanj 1 leto;

- depozit 5.000 GBP (6750 
€)

- imenovanja v volilni enoti 
mora podpreti 30 volilcev

četrtek

Tečaj iz februarja 2008
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