VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT SKOZI ZGODOVINO
Evropski parlament (European Parliament) s sedežem v Strasbourgu je predstavniško telo in
najvišji izraz demokratične legitimnosti organizacije in delovanja EU. Sestavljajo ga
neposredno izvoljeni predstavniki državljank in državljanov držav članic. Po zadnjih volitvah
leta 2014, v skladu z Lizbonsko pogodbo, šteje 750 poslank in poslancev + predsednika.
Evropski parlament je bil najprej ustanovljen kot Skupščina ESPJ leta 1951, Rimska pogodba
ga je 1957 preimenovala v Evropsko parlamentarno skupščino, leta 1962 pa se je preimenoval
v Evropski parlament. Sprva je imel samo posvetovalno in nadzorstveno funkcijo. Njegova
vloga se je začela krepiti po prvih neposrednih volitvah 1979, ko so v ospredje začeli
prihajati interesi evropskih državljanov. Pomembni politiki iz zgodovine Parlamenta so
francoska poslanka in od leta 1979 prva predsednica EP Simone Veil, nemški kancler in
poslanec EP Willy Brandt ter italijanski politik in poslanec Altiero Spinelli. Na njegovo
pobudo je EP leta 1984 sprejel Predlog sporazuma o vzpostavitvi Evropske unije.
Maastrichtska pogodba 1992/93 uvede princip soodločanja med EP in Svetom EU (parlament
postane soodločevalec v EU), prav tako po tej pogodbi dobi pravico, da pozove EK k pripravi
predlogov dokumentov o aktualnih vprašanjih ali ciljih EU.
Lizbonska pogodba 2007/09 EP podeli status enakopravnega zakonodajalca s Svetom EU v
okviru rednega zakonodajnega postopka in poveča vlogo nacionalnih parlamentov. Vsak
zakonodajni akt, ki ga v postopek vloži EK mora biti obravnavan v nacionalnih parlamentih držav
članic, preden o njem odločata pristojni evropski instituciji.

Danes predstavlja predstavniško institucijo interesov evropskih državljank in
državljanov in skupaj s Svetom izvaja zakonodajno pristojnost.
Deluje po pravni podlagi, ki mu jo dajejo ustanovitvene in dopolnilne pogodbe – predvsem
Pogodba o delovanju EU in Lizbonska pogodba.

• Volitve v Evropski parlament
Volitve v Evropski parlament, neposredno izvoljeno parlamentarno telo Evropske unije
(EU)), potekajo vsakih 5 let. Na njih lahko volijo vsi državljani Evropske unije neposredno s
splošno volilno pravico. Evropski parlament ima skupaj s Svetom, v katerem sodelujejo
ministri iz vlad članic Evropske unije, pristojnost sprejemanja zakonodaje na številnih
področjih.

• Volitve v Evropski parlament leta 1979
Volitve v Evropski parlament leta 1979 so bile prve neposredne volitve. Pred tem so bili
evropski poslanci imenovani izmed članov nacionalnih parlamentov in so funkcijo opravljali

neprofesionalno. Udeležba na tedanjih volitvah je bila kar 62-odstotna. Evropski parlament je
postal edina neposredno voljena institucija Evropske unije. Izvolili so 410 poslancev.

• Volitve v Evropski parlament leta 2004
Volitve so potekale med 10. in 13. junijem leta 2004 v državah članicah Evropske unije.
Sestava Evropskega parlamenta je štela 723 poslanskih mest, od katerih je največ (kar
36,6%) osvojila Evropska ljudska stranka s predsednikom Hans-Gertom Pötteringom.
Nizozemski je grozil postopek pred Evropsko komisijo, zaradi objavljanja delnih rezultatov
volitev takoj po zaprtju volišč. Na volitvah v Sloveniji so 13. junija volivci izbrali 7
evroposlancev. Slovenija je bila tudi ena izmed desetih novih članic, ki so se Uniji pridružile
le malo več kot mesec dni prej.

• Volitve v Evropski parlament leta 2009
Volitve so potekale med 4. in 7. junijem v vseh (takratnih) 27 državah članicah Evropske
unije. Sestava Evropskega parlamenta je štela 736 poslanskih mest. Volilna udeležba je bila
rekordno nizka (le okoli 43-odstotna). V Sloveniji se je v nedeljo, 7. junija 2009 volilo 7
poslancev.

• Volitve v Evropski parlament leta 2014
Volitve so potekale od 22. do 25. maja 2014 v vseh državah članicah Evropske unije, tudi v
leta 2013 pridruženi Hrvaški. Volitve leta 2014 so bile prve volitve po sprejetju Lizbonske
pogodbe, tako da je bila prvič uporabljena nova delitev poslanskih mest. Od takrat dalje se je
začelo izoblikovati 751 poslanskih mest. V Sloveniji so volitve potekale v nedeljo, 25. maja
in Slovenci so na teh volitvah v skladu z novo parlamentarno shemo izvolili 8 poslancev.
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