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EVA /
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si
ZADEVA: Potrditev Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi Akta o
volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen
Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 – predlog za
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 7. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13,
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na …seji dne … pod točko … sprejela
naslednji

SKLEP:
1. Republika Slovenija potrdi Sklep Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi
Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen
Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 (UL L št. 178 z dne 16. 7.
2018, str. 1).
2. Vlada Republike Slovenije nalaga Stalnemu predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju,
da obvestilo o potrditvi sklepa iz prejšnje točke posreduje Generalnemu sekretariatu Sveta Evropske
unije.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR VLADE
Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za notranje zadeve
- Služba Vlade RS za zakonodajo
– Državni zbor Republike Slovenije
2. Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/
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3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Rudi Medved, minister za javno upravo
- Mojca Ramšak Pešec , državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo
- mag. Mateja Prešern, vodja Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem na Ministrstvu
za javno upravo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
- Rudi Medved, minister za javno upravo
- Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo
- mag. Mateja Prešern, vodja Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem na Ministrstvu
za javno upravo
5. Kratek povzetek gradiva:
Predlog za potrditev Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi Akta o
volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu
Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976, (UL L št. 178 z dne 16. 7. 2018, str. 1;
v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 7. redni seji, dne
8. 11. 2018, je bil predložen v mnenje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je kot matično delovno telo na 5.
nujni seji dne 20. 11. 2018 obravnaval omenjeno gradivo ter ga z 12 glasovi ZA in 0 PROTI tudi
podprl. Nadalje je bilo gradivo posredovano tudi v obravnavo Odboru za zadeve Evropske unije (22.
redna seja dne 7. 12. 2018), ki ga je prav tako z 8 glasovi ZA in 0 PROTI podprl.
Ob upoštevanju mnenj o podpori predlogu za potrditev Sklepa Sveta, sprejetih s strani pristojnih
odborov Državnega zbora Republike Slovenije, Republika Slovenije potrdi Sklep Sveta.
Vlada Republike Slovenije naloži Stalnemu predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju, da
posreduje Generalnemu sekretariatu Sveta obvestilo o potrditvi Sklepa Sveta s strani Republike
Slovenije.

6. Presoja posledic za:
a)

na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v
tekočem in naslednjih treh letih

DA / NE

b)

na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim
redom Evropske unije

DA / NE

c)

administrativne posledice

DA / NE

č)

na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter
konkurenčnost podjetij

DA / NE

d)

na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike

DA / NE

e)

na socialno področje

DA / NE

f)

na dokumenta razvojnega načrtovanja:
- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po
strukturi razvojne klasifikacije programskega
proračuna
- na razvojne dokumente Evropske unije in
mednarodnih organizacij

DA / NE
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7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR: /
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t)

t+1

t+2

t+3

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t+1

Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (-) prihodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (-) prihodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (-) odhodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (-) odhodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (-) obveznosti za
druga javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra ukrepa,
projekta/Naziv ukrepa,
projekta

Šifra PP /Naziv
PP

SKUPAJ:
II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra ukrepa,
projekta/Naziv ukrepa,
projekta

Šifra PP /Naziv
PP

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t+1

SKUPAJ:
II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki

Znesek za tekoče leto (t)

Znesek za t+1

SKUPAJ:
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu: /
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II. Finančne posledice, ki so načrtovane za državni proračun: /
II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:/
II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:/
II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR
Gradivo nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnost občin,
- delovanje občin
- financiranje občin

DA / NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
NE
Predhodna objava gradiva ni potrebna; gre za potrditev že sprejetega in predhodno objavljenega EU
akta.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni:
 nevladne organizacije,
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso
poslovni subjekti, ne navajajte):
Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
Poročilo je bilo dano ……………..
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Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu
predpisa.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

DA/NE
DA/NE

Rudi Medved
MINISTER

PRILOGE:
- Priloga 1: Predlog sklepa Vlade RS
- Priloga 2: Obrazložitev
- Priloga 3: Sklep Vlade RS št. 54910-8/2018/4 z dne 8. 11. 2018 in Predlog za
potrditev Sklepa Sveta
- Priloga 4 : Sklep Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi
Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki
je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976
- Priloga 5: Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
št. 008-04/18-9/ z dne 27. 11. 2018
- Priloga 6: Poročilo Odbora za zadeve Evropske unije št. 008-04/18-9/5 z dne 7. 12.
2018
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PRILOGA 1

Na podlagi prvega odstavka 7. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (….) je Vlada Republike Slovenije na …seji dne … pod točko … sprejela naslednji

SKLEP:

1. Republika Slovenija potrdi Sklep Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o
spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami,
ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 (UL L št.
178 z dne 16. 7. 2018, str. 1).
2. Vlada Republike Slovenije nalaga Stalnemu predstavništvu Republike Slovenije pri EU v
Bruslju, da obvestilo o potrditvi sklepa iz prejšnje točke posreduje Generalnemu sekretariatu
Sveta Evropske unije.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR VLADE

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za notranje zadeve
- Služba Vlade RS za zakonodajo
– Državni zbor Republike Slovenije
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PRILOGA 2
OBRAZLOŽITEV

Predlog za potrditev Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi
Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen
Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976, (UL L št. 178 z dne 16.
7. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Sklep Sveta), ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela
na 7. redni seji, dne 8. 11. 2018, je bil predložen v mnenje Državnemu zboru Republike
Slovenije.
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je kot matično delovno telo na
5. nujni seji dne 20. 11. 2018 obravnaval omenjeno gradivo ter ga z 12 glasovi ZA in 0 PROTI
tudi podprl. Nadalje je bilo gradivo posredovano tudi v obravnavo Odboru za zadeve Evropske
unije (22. redna seja dne 7. 12. 2018), ki ga je prav tako z 8 glasovi ZA in 0 PROTI podprl.
Ob upoštevanju mnenj o podpori predlogu za potrditev Sklepa Sveta, sprejetih s strani pristojnih
odborov Državnega zbora Republike Slovenije, Republika Slovenije potrdi Sklep Sveta.
Vlada Republike Slovenije naloži Stalnemu predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju,
da posreduje Generalnemu sekretariatu Sveta obvestilo o potrditvi Sklepa Sveta s strani
Republike Slovenije.
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PRILOGA 3

9

Potrditev Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi Akta o
volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je
priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 –
OBRAZLOŽITEV
1. Reforma evropske volilne zakonodaje in Sklep Sveta o spremembah akta o
volitvah poslancev Evropskega parlamenta

Evropski parlament ima na podlagi 223. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (v
nadaljevanju: PDEU)1 pravico, da sproži reformo svojega volilnega postopka, zato da bi se
oblikoval enotni postopek, ki bi veljal na celotnem ozemlju EU, ali postopek, ki bi temeljil na
skupnih načelih za vse države.
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. novembra 2015 o reformi volilne zakonodaje
Evropske unije (v nadaljevanju: Resolucija EP)2 ter Sklep Sveta o sprejetju določb, ki
spreminjajo Akt o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi in neposrednimi
volitvami, sta bila pripravljena na podlagi več predhodnih dokumentov, med katerimi gre
izpostaviti:
- Sporočilo Komisije z dne 8. maja 2015 z naslovom Poročilo o volitvah v Evropski parlament
leta 2014 (COM(2015)0206);
- Priporočila Komisije 2013/142/EU z dne 13. marca 2013 o krepitvi demokratične in učinkovite
izvedbe volitev v Evropski parlament.
Resolucija EP navaja bistvene razloge za spremembe ureditve in cilje, ki so predvsem
usmerjeni v povečanje demokratične in nadnacionalne razsežnosti evropskih volitev ter krepitev
državljanstva EU, vključno z večjo legitimnostjo dela Evropskega parlamenta. Z navedeno
resolucijo je Evropski parlament pozval Svet Evropske unije k sprejemu sprememb akta o
volitvah poslancev, saj bi se le s spremembo zakonodaje med drugim dosegli naslednji cilji: 1)
povečanje prepoznavnosti evropskih političnih strank; 2) večja transparentnost volilnega
postopka in dostop do zanesljivih informacij, ki sta pomembna za dvig evropske politične
zavesti; 3) določitev roka pred volitvami za pripravo volilnih list; 4) sprejem priporočila glede
uvedbe obveznega praga med 2 in 5 odstotkov glasov za dodelitev poslanskih mest; 5)
določitev roka za izmenjavo informacij v zvezi z državljani Evropske unije z dvojnim
državljanstvom ali državljani EU, ki prebivajo v drugi državi članici; 6) višja udeležba na volitvah
v Evropski parlament z zagotovitvijo možnosti predčasnega glasovanja, glasovanja po pošti ter
eventualno elektronskega in spletnega glasovanja, pri čemer je v tem primeru treba zagotoviti
zanesljivost rezultatov, tajnost glasovanja in varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnim
pravom Unije.
Predlog sprememb se je na Svetu EU obravnaval od leta 2015, njihov ključni cilj pa je povečati
zanimanje državljanov EU za evropske volitve ter okrepiti demokratičnost in učinkovitost
izvedbe volitev v Evropski parlament. Državni zbor Republike Slovenije je v stališču z dne 12. 2.
2016 takratni predlog podprl (EPA 1005-VII, EU U 616), prav tako je Vlada RS s podajo
nacionalno usklajenih pripomb aktivno sodelovala v postopku sprejemanja predloga sprememb.
Sklep Sveta (EU, Euratom) 2018/994 o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega
1

Pogodba o delovanju Evropske unije, prečiščena različica, UL C 202 (2016), str. 1–388.
Resolucija EP je objavljena na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.366.01.0007.01.SLV&toc=OJ:C:2017:366:TOC
2
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parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ z dne
20. september 1976 je bil dokončno sprejet 13. julija 2018, v Uradnem listu Evropske unije pa je
3
bil objavljen dne 16. 7. 2018 (v nadaljevanju: Sklep).
Bistvene spremembe, ki jih obsega Sklep v primerjavi z veljavnim Aktom o volitvah poslancev
Evropskega parlamenta s splošnimi in neposrednimi volitvami, ki je bil nazadnje spremenjen
4
leta 2002 (prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: Akt) , so naslednje:
- dodana je določba, da morajo države članice, v katerih se uporablja sistem list,
določiti najnižji prag za razdelitev poslanskih mest za volilna okrožja, ki imajo več kot
35 poslanskih mest. Ta prag ni nižji od 2 % in višji od 5 % veljavnih glasov v
zadevnem volilnem okrožju, vključno z državami članicami z enim volilnim okrožjem;
- kolikor je v nacionalnih določbah določen rok za predložitev kandidatur za volitve v
Evropski parlament, mora biti ta rok vsaj tri tedne pred datumom za izvedbo volitev v
EP;
- države članice lahko na glasovnicah dovolijo prikaz imena ali logotipa evropske
politične stranke, s katero je povezana nacionalna politična stranka ali posamezni
kandidat;
- priporočilo o možnosti predčasnega glasovanja, glasovanja po pošti ter elektronskega
in spletnega glasovanja, pri čemer se mora zagotoviti zanesljivost rezultatov, tajnost
glasovanja in varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnim pravom Unije;
- države članice morajo sprejeti ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se za dvojno
glasovanje na volitvah v Evropski parlament uporabijo učinkovite, sorazmerne in
odvračilne kazni;
- države članice svojim državljanom, ki prebivajo v tretjih državah, omogočijo
glasovanje na volitvah v Evropski parlament;
- imenovanje organa za stike, ki je pristojen za izmenjavo podatkov o volivcih in
kandidatih s partnerskimi organi v drugih državah članicah. Organ lahko prične
pošiljati podatke v zvezi z državljani Unije, ki so vpisani v volilni imenik ali kandidirajo
v državi članici, v kateri nimajo državljanstva, partnerskim organom najpozneje šest
tednov pred prvim dnem volilnega obdobja.
2. Pravna narava Sklepa
Sklep predstavlja zakonodajni akt sekundarnega prava, ki je bil sprejet po posebnem
zakonodajnem postopku na podlagi 223. člena PDEU, pri katerem ni predvidena ratifikacija,
temveč potrditev s strani držav članic v skladu z njihovimi ustavnimi pravili.5 Sklep bo pričel
veljati prvi dan po prejemu vseh uradnih obvestil o potrditvi, ki jih morajo države članice
posredovati na generalni sekretariat Sveta.

3

Uradni list EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018D0994
Prečiščeno besedilo Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi in neposrednimi
volitvami je objavljeno na:
http://www.cvce.eu/obj/act_concerning_the_election_of_the_members_of_the_european_parliament_by_d
irect_universal_suffrage_20_september_1976_consolidated_version_2002-en-3897868f-a751-4111-a799e7c1f1811bac.html
5
Člen 223, prvi odstavek (prejšnji člen 190 (4) in (5) PES) Evropski parlament pripravi predlog določb,
potrebnih za volitve svojih članov s 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.
4
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V Sklepu so zavezujoče le nekatere določbe (npr. določba glede volilnega pragu, določba o
prepovedi dvojnega glasovanja, določba glede volilnega postopka z imeniki in organa za stike);
ostale določbe ostajajo na ravni priporočil. Poleg tega so bile vse pripombe, ki jih je Republika
Slovenija podala v fazi usklajevanj, predvsem glede uskladitve rokov za končno vzpostavitev
volilnih imenikov in za izmenjavo informacij med državami članicami, ustrezno upoštevane. Po
uveljavitvi Sklepa nove določbe Akta ne bodo prinesle odstopanja od veljavne ureditve volitev
poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Spremembe nacionalne zakonodaje za
uveljavitev Sklepa niso potrebne.

3. Podrobnejše o spremembah, ki jih prinaša uveljavitev Sklepa
Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament so urejene skladno z ustavnimi
načeli ter ustavno in zakonsko ureditvijo volitev v Državni zbor. To velja predvsem za vsebinski,
organizacijski in tehnični del volilnega postopka. Odstopi od tega so posledica volilnih predpisov
EU. Področje volitev poslancev v Evropski parlament v Sloveniji tako urejajo Zakon o volitvah
6
poslancev v Evropski parlament (v nadaljevanju: ZVPEP) , Zakon o volitvah v Državni zbor (v
7
nadaljevanju: ZVDZ) , Zakon o evidenci volilne pravice (v nadaljevanju: ZEVP)8 in Zakon o
volilni in referendumski kampanji9. Volilni sistem (sistem delitve poslanskih mandatov) pri
volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament je v osnovi tak kot pri notranjih
državnih volitvah in se razlikuje predvsem po načinu preferenčnega glasovanja. Posebnost t. i.
evropskih volitev je tudi v tem, da je Slovenija ena volilna enota in da ni predpisanega volilnega
praga. Dodatno je posebej urejeno tudi področje kandidiranja.
Sledi podrobna navedba aktualnih sprememb členov Akta, ob katerih navajamo določbe
veljavne ureditve volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, s katerimi so
navedene spremembe Akta v slovenski veljavni ureditvi že ustrezno implementirane.
Spremenjeni 1. člen Akta določa, da so člani Evropskega parlamenta v vsaki državi članici
izvoljeni kot predstavniki državljanov Unije na podlagi proporcionalne zastopanosti, pri čemer se
uporabi sistem list ali en prenosljivi glas. Države članice lahko dovolijo glasovanje na podlagi
sistema preferenčnih list v skladu s postopkom, ki ga sprejmejo. Voli se na splošnih
neposrednih volitvah, ki so svobodne in tajne. Navedena določba je implementirana v ZVPEP in
sicer v 1., 11. in 12. členu.
Spremenjeni 3. člen Akta zavezuje, da države članice, ki imajo vzpostavljen sistem list, določijo
najnižji prag za razdelitev poslanskih mest za volilna okrožja, ki imajo več kot 35 poslanskih
mest (prag ne sme biti nižji od 2 % in višji od 5 % veljavnih glasov v zadevnem volilnem okrožju,
vključno z državami članicami z enim volilnim okrožjem). Države z manj kot 35 poslanskimi
mesti, kamor sodi tudi Slovenija z osmimi poslanskimi mesti, se lahko same odločijo glede
določitve najnižjega praga za dodelitev poslanskih mest, ki pa na ravni države ne sme presegati
5 % veljavnih oddanih glasov. Glede na majhno število poslancev, ki jih volimo v Evropski
parlament, Republika Slovenija predstavlja eno volilno enoto, prav tako ni določenega volilnega
praga za razdelitev poslanskih mest. Veljavna nacionalna ureditev je ustrezna (11. in 13. člen
ZVPEP).
6

Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14 in 59/17.
Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17.
8
Uradni list RS, št. 98/13.
9
Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13.
7
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Novi 3.a člen Akta določa, da mora biti rok za predložitev kandidatur za volitve v Evropski
parlament, ki ga določi zadevna država članica, vsaj tri tedne pred datumom za izvedbo volitev
v Evropski parlament. Navedeno je implementirano v določbi 18. člena ZVPEP, ki navaja, da se
lista kandidatov vloži pri Državni volilni komisiji najkasneje trideseti dan pred dnevom
glasovanja.
Dodan je tudi novi 3.b člen Akta, ki političnim strankam dopušča možnost, da na kandidatnih
listah objavijo naziv ali logotip evropske politične stranke oziroma oznako politične stranke na
evropski ravni, s katero je politična stranka ali posamezni kandidat povezan. Navedeno
nacionalna zakonodaja že omogoča in sicer na podlagi določbe 20. člena ZVPEP, ki določa
vsebino glasovnice in v okviru katere navaja možnost, da lahko glasovnica vsebuje ime,
skrajšano ime ali kratico imena in znak politične stranke na evropski ravni, s katero je politična
stranka povezana, če je te podatke ob vložitvi liste kandidatov politična stranka navedla.
Novi 4.a člen Akta nadalje navaja možnost uvedbe predčasnega glasovanja, glasovanja po
pošti ter elektronskega in spletnega glasovanja na volitvah, pri čemer se morajo sprejeti
ustrezni ukrepi s katerimi se zagotovi zanesljivost rezultatov, tajnost glasovanja in varstvo
osebnih podatkov v skladu z veljavnim pravom Unije. Glede navedenega se skladno z ZVPEP
smiselno uporabljajo določbe ZVDZ. ZVDZ tako poleg rednega glasovanja omogoča predčasno
glasovanje (69. člen); možnost glasovanja po pošti (81. člen ZVDZ) in možnost glasovanja na
domu (83. člen ZVDZ). Veljavna volilna zakonodaja ne predvideva oblik elektronskega
glasovanja, pri katerih se ne bi zahtevalo osebne prisotnosti volivca na volišču. Pri uvajanju
spletnega glasovanja so previdne tudi druge države; tako ima elektronske volitve samo
Estonija, ki pa vzporedno nudi tudi "fizično" glasovanje. Dosedanji predlogi sprememb volilne
zakonodaje glede spletnih volitev so bili zaradi nezadostne politične podpore neuspešni.10
Spremenjeni 9. člen Akta določa, da sme vsak volivec na volitvah članov Evropskega
parlamenta glasovati samo enkrat ter da morajo države članice sprejeti ukrepe, s katerimi se
sankcionira dvojno glasovanje na volitvah v Evropski parlament. Navedeno je ustrezno
implementirano v 3. odstavku 10. člena ZVPEP; kršitev navedenega se na podlagi 152. člena
Kazenskega zakonika kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
Nadalje novi 9.a člen Akta podrobneje določa možnost uveljavljanja aktivne volilne pravice
državljanov, ki delajo ali prebivajo v drugi državi. Veljavna zakonodaja (82. člen ZVDZ)
slovenskim državljanom, ki delajo in prebivajo v drugi državi in ki imajo pravico voliti poslanca
Državnega zbora (10. člen ZVPEP), že omogoča, da svojo aktivno volilno pravico uveljavijo
preko glasovanja po pošti ali glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije.
Novi 9.b člen Akta državam članicam nalaga obveznost imenovanja t. i. organa za stike, ki je
pristojen za izmenjavo podatkov o volivcih in kandidatih s partnerskimi organi v drugih državah
članicah EU. V Sloveniji navedeno točko stika določata 8. člen ZEVP in 18. člen ZVPEP, in
sicer je to Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Nadalje drugi odstavek 9.b člena določa, da države članice začnejo posredovati podatke v zvezi
z državljani EU, ki so vpisani v volilni imenik ali kandidirajo v državi članici, v kateri nimajo
državljanstva, najpozneje 6 tednov pred prvim dnem volilnega obdobja (volilno obdobje, znotraj
10

Več informacij o tem tudi s strani strokovnjakov za informacijsko varnost v magnetogramu Odbora za
notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora (61. nujna seja) z dne 5. 12. 2017:
https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=magdt&uid=807E52B313D1A3A5C12581
F300445786 .
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katerega se morajo določiti dnevi glasovanja v posamezni državi članici, se skladno s prvim
odstavkom 10. člena Akta EU prične v »četrtek zjutraj in konča naslednjo nedeljo«). V skladu s
7. členom ZEVP Ministrstvo za notranje zadeve najpozneje deset dni po razpisu volitev v
Evropski parlament (kar je več kot šest tednov pred prvim dnem volilnega obdobja) obvesti
državljane drugih držav EU, ki prebivajo v RS, o pogojih in podrobni ureditvi za uresničevanje
volilne pravice na volitvah v RS. Državljan EU, ki želi glasovati v RS, se vpiše v evidenco volilne
pravice za volitve v EP v RS na podlagi zahteve, ki jo lahko vloži kadarkoli. ZEVP določa, da
MNZ kot slovenski organ za stike na tej podlagi takoj prične s postopkom preverjanja njegove
volilne pravice pri organu za stike druge države. Ob vpisu ali zavrnitvi vpisa se obvesti
državljana Evropske unije, državo, katere državljan je, in državo, v kateri je bil nazadnje vpisan
v volilni imenik (sedmi odstavek 7. člena ZEVP). Volilna pravica državljana druge države EU za
volitve v EP v RS preneha z izbrisom na njegovo zahtevo ali s prenehanjem izpolnjevanja
pogojev za vpis v evidenco volilne pravice. O izbrisu se prav tako obvesti državljana EU in
državo, katere državljan je (deveti odstavek 7. člena ZEVP). Posredovanje podatkov oziroma
preverjanje z organi za stike drugih držav EU poteka tudi glede državljanov drugih držav EU, ki
so na preteklih volitvah v EP uresničevali volilno pravico na volitvah v RS in so že vpisani v
imenik volilne pravice v RS. ZVPEP podobno preverjanje v zvezi s pasivno volilno pravico
predvideva glede državljanov drugih držav EU, ki bi kandidirali na volitvah v EP v RS (tretji
odstavek 18. člena ZVPEP). V skladu z veljavno zakonodajo sta torej tako državljan druge
države članice EU kot tudi organ za stike druge države članice EU, katere državljan je,
obveščena o vseh relevantnih podatkih glede njegove volilne pravice in uresničevanja le-te za
volitve v EP oziroma v zvezi z navedenim poteka ažurna izmenjava informacij med organi za
stike.

4. Sklepno o potrditvi
2. člen Sklepa določa, da sklep potrdijo države članice v skladu s svojimi ustavnimi pravili ter da
obvestijo generalni sekretariat Sveta o zaključku postopkov, ki jih je treba izvesti v ta namen. Po
prejemu obvestil o potrditvi vseh držav članic bo generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu EU
objavil datum začetka veljavnosti Sklepa.
V skladu z navedenim in upoštevajoč, da uveljavitev določb Sklepa oziroma spremenjenih
določb Akta ne spreminja veljavne zakonodaje, ki ureja volitve poslancev iz Republike Slovenije
v Evropski parlament, ni zadržkov za potrditev Sklepa.
Vlada RS predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije ob upoštevanju dejstva, da potrditev in
uveljavitev Sklepa ne bo zahtevala sprememb zakonodaje, poda pozitivno mnenje k temu, da
Vlada RS v imenu Republike Slovenije Sklep potrdi.
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PRILOGA 4

SKLEP SVETA (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi Akta o volitvah
članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu
Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 223(1) Pogodbe,
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena
106a(1) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropskega parlamenta,
po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,
ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta (1),
v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,
ob upoštevanju naslednjega:
(1) Akt o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (2) (v
nadaljnjem besedilu: akt o volitvah), priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (3),
je začel veljati 1. julija 1978 in bil naknadno spremenjen s Sklepom 2002/772/ES,
Euratom (4).
(2) Potrebnih je več sprememb akta o volitvah.
(3) Ker je 1. decembra 2009 začela veljati Lizbonska pogodba, mora Svet v skladu s posebnim
zakonodajnim postopkom opredeliti določbe, potrebne za izvolitev članov Evropskega
parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami.
(4) Preglednost volilnega postopka in dostop do zanesljivih informacij sta pomembna za dvig
evropske politične zavesti in zagotovitev dovolj visoke volilne udeležbe, poleg tega pa je
zaželeno, da so državljanke in državljani Unije dovolj zgodaj obveščeni o volitvah v Evropski
parlament, da so seznanjeni s kandidati, ki se predstavijo na teh volitvah ter da so obveščeni
o pripadnosti nacionalnih političnih strank evropski politični stranki.
(5) Da bi volivce spodbudili k udeležbi na volitvah v Evropski parlament in v celoti izkoristili
možnosti, ki jih zagotavlja tehnološki napredek, bi lahko države članice med drugim
zagotovile možnosti za predčasno glasovanje, glasovanje po pošti ter elektronsko in spletno
glasovanje, pri čemer hkrati zagotovijo zanesljivost rezultatov, tajnost glasovanja in varstvo
osebnih podatkov v skladu z veljavnim pravom Unije.
(6) Državljani Unije imajo pravico do sodelovanja v njenem demokratičnem življenju, zlasti kot
volivci ali kandidati na volitvah v Evropski parlament.
(7) Državam članicam se priporoča, da sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da se tistim
državljanom, ki prebivajo v tretjih državah, omogoči glasovanje na volitvah v Evropski
15

parlament.
(8) Akt o volitvah bi zato bilo treba spremeniti –
SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Akt o volitvah se spremeni:
(1) člen 1 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 1
1. Člani Evropskega parlamenta so v vsaki državi članici izvoljeni kot predstavniki
državljanov Unije 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.“;
(2) člen 3 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 3
1. Države članice lahko določijo najnižji prag za dodelitev poslanskih mest. Na ravni države
ta prag ne sme presegati 5 % veljavnih oddanih glasov.
2. Države članice, v katerih se uporablja sistem list, določijo najnižji prag za razdelitev
poslanskih mest za volilna okrožja, ki imajo več kot 35 poslanskih mest. Ta prag ni nižji od
2 % in višji od 5 % veljavnih glasov v zadevnem volilnem okrožju, vključno z državami
članicami z enim volilnim okrožjem.
3. Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za izpolnitev obveznosti iz odstavka 2,
najpozneje do začetka volitev v Evropski parlament, ki bodo sledile volitvam, prvič izvedenim
po začetku veljavnosti Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2018/994 (*1).
(*1) Sklep Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi Akta o volitvah
članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu
76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 (UL L 178, 16.7.2018, str. 1).“;"
(3) vstavita se naslednja člena:
„Člen 3a
Kadar je v nacionalnih določbah določen rok za predložitev kandidatur za volitve v Evropski
parlament, je ta rok vsaj tri tedne pred datumom za izvedbo volitev v Evropski parlament, ki
ga v skladu s členom 10(1) določi zadevna država članica.
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„Člen 3b
Države članice lahko na glasovnicah dovolijo prikaz imena ali logotipa evropske politične
stranke, s katero je povezana nacionalna politična stranka ali posamezni kandidat.“;

(4) vstavi se naslednji člen:
„Člen 4a
Države članice lahko na volitvah v Evropski parlament zagotovijo možnosti za predčasno
glasovanje, glasovanje po pošti ter elektronsko in spletno glasovanje. V tem primeru
sprejmejo ustrezne ukrepe, da se zagotovijo predvsem zanesljivost rezultatov, tajnost
glasovanja in varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnim pravom Unije.“;

(5) člen 9 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 9
1. Na volitvah članov Evropskega parlamenta sme vsak volivec glasovati samo enkrat.
2. Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se za dvojno glasovanje na
volitvah v Evropski parlament uporabijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.“;
(6) vstavita se naslednja člena:
„Člen 9a
Države članice lahko v skladu s svojimi nacionalnimi volilnimi postopki sprejmejo ukrepe, ki
so potrebni, da se tistim državljanom, ki prebivajo v tretjih državah, omogoči glasovanje na
volitvah v Evropski parlament.
„Člen 9b
1. Vsaka država članica imenuje organ za stike, ki je pristojen za izmenjavo podatkov o
volivcih in kandidatih s partnerskimi organi v drugih državah članicah.
2. Brez poseganja v nacionalne predpise o vpisu volivcev v volilne imenike in predložitvi
kandidatur začne organ iz odstavka 1 najpozneje šest tednov pred prvim dnem volilnega
obdobja iz člena 10(1) v skladu z veljavno zakonodajo Unije v zvezi z varstvom osebnih
podatkov pošiljati tem partnerskim organom podatke, navedene v Direktivi Sveta
93/109/ES (*2), v zvezi z državljani Unije, ki so vpisani v volilni imenik ali kandidirajo v državi
članici, v kateri nimajo državljanstva.
(*2) Direktiva Sveta 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 (UL L 329, 30.12.1993, str. 34).“"
Člen 2
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1. Ta sklep odobrijo države članice v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Države članice uradno
obvestijo generalni sekretariat Sveta o zaključku postopkov, ki jih je treba izvesti v ta namen.
2. Ta sklep začne veljati prvi dan po prejemu zadnjega uradnega obvestila iz odstavka 1 (5).
V Bruslju, 13. julija 2018
Za Svet
Predsednik
H. LÖGER

(1) Odobritev z dne 4. julija 2018 (še ni objavljena v Uradnem listu).
(2) UL L 278, 8.10.1976, str. 5.
(3) Sklep Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976 (UL L 278, 8.10.1976, str. 1).
(4) Sklep Sveta 2002/772/ES, Euratom z dne 25. junija 2002 in 23. septembra 2002 o spremembah Akta o volitvah
predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega Sklepu 76/787/ESPJ, EGS,
Euratom (UL L 283, 21.10.2002, str. 1).
(5) Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti tega sklepa.
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