
AKT O VOLBĚ ČLENŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
VE VŠEOBECNÝCH A PŘÍMÝCH VOLBÁCH1

Článek 1

1. V každém členském státu jsou členové Evropského parlamentu voleni podle zásad
poměrného zastoupení na základě kandidátních listin nebo jednotlivých převoditelných hlasů.

2. Členské státy mohou umožnit hlasování na základě kandidátní listiny s přednostními
hlasy postupem, který stanoví.

3. Volby probíhají všeobecným a přímým hlasováním a musí být svobodné a tajné.

Článek 2

Členské státy mohou podle své konkrétní vnitrostátní situace zřizovat pro volby do
Evropského parlamentu volební obvody nebo jiným způsobem dále členit své volební oblasti,
aniž tím je celkově dotčen poměrný charakter volebního systému.

Článek 3

Členské státy mohou stanovit minimální práh pro přidělení mandátů. Tento práh však nesmí
být na vnitrostátní úrovni stanoven tak, aby přesahoval 5 % odevzdaných hlasů.

Článek 4

Každý členský stát může stanovit strop pro výdaje kandidátů ve volební kampani.

Článek 5

1. Pětileté funkční období, na které jsou členové Evropského parlamentu voleni, začíná
zahájením prvního zasedání vždy po volbách.

Může být prodlouženo nebo zkráceno podle čl. 10 odst. 2 druhého pododstavce.

2. Funkční období každého poslance začíná a končí současně s obdobím uvedeným
v odstavci 1.

1 Pozn.: Pozměňovací návrhy v tomto textu jsou založeny na konsolidovaném znění vypracovaném právní
službou Evropského parlamentu na základě aktu o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných
a přímých volbách (Úř. věst L 278, 8.10.1976, s. 5), v pozměněném znění rozhodnutím 93/81/Euratom, ESUO,
EHS pozměňující akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách připojený
k rozhodnutí Rady 76/787/ESOU, EHS, Euratom ze dne 20. září 1976 (Úř. věst. L 33, 9.2.1993, s. 15),
a rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom ze dne 25. června 2002 a 23. září 2002 (Úř. věst. L 283, 21.10.2002,
s. 1). Od konsolidovaného znění, které vypracoval Úřad pro úřední tisky Evropské unie (CONSLEG
1976X1008-23/09/2002), se liší ve dvou ohledech: je do něj začleněna odrážka v čl. 7 odst. 1 „– člen Výboru
regionů“ vyplývající z článku 5 Amsterdamské smlouvy (Úř. věst. C 340, 10.11.1997) a znění je přečíslováno
v souladu s čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 2002/772/ES, Euratom.
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Článek 6

1. Členové Evropského parlamentu volí jednotlivě a osobně. Nejsou vázáni žádnými
pokyny a jejich mandát není vázaný.

2. Členové Evropského parlamentu požívají výsad a imunit, jež se na ně vztahují podle
Protokolu ze dne 8. dubna 1965 o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 7

1. Funkce člena Evropského parlamentu je neslučitelná s funkcemi:

 člena vlády členského státu,

 člen Komise Evropských společenství,

 soudce, generálního advokáta nebo tajemníka Soudního dvora Evropských společenství
nebo Soudu prvního stupně,

 člena výkonné rady Evropské centrální banky,

 člena Účetního dvora Evropských společenství,

 veřejného ochránce práv Evropských společenství,

 člena Hospodářského a sociálního výboru Evropského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii,

 člena Výboru regionů,

 člena výborů nebo jiných subjektů vytvořených na základě Smluv o založení Evropského
společenství a Evropského společenství pro atomovou energii za účelem správy finančních
prostředků Společenství nebo k provádění stálých přímých správních úkolů,

 člena Rady guvernérů, správní rady nebo zaměstnance Evropské investiční banky,

 činného úředníka nebo zaměstnance orgánů a institucí Evropských společenství nebo k nim
připojených specializovaných subjektů nebo Evropské centrální banky.

2. Od voleb do Evropského parlamentu v roce 2004 je funkce člena Evropského
parlamentu neslučitelná s funkcí člena vnitrostátního parlamentu.

Odchylně od tohoto pravidla, a aniž je dotčen odstavec 3:

 mohou členové irského národního parlamentu zvolení při následných volbách do
Evropského parlamentu vykonávat souběžně oba mandáty až do příštích voleb do irského
národního parlamentu, kdy se použije první pododstavec tohoto odstavce,

 mohou členové parlamentu Spojeného království, kteří jsou během pětiletého období před
volbami do Evropského parlamentu v roce 2004 rovněž členy Evropského parlamentu,
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vykonávat souběžně oba mandáty až do voleb do Evropského parlamentu v roce 2009, kdy se
použije první pododstavec tohoto odstavce.

3. Dále mohou členské státy za okolností uvedených v článku 8 stanovit další vnitrostátní
předpisy o neslučitelnosti funkcí.

4. Členové Evropského parlamentu, na které se v průběhu pětiletého období zmíněného
v článku 5 začnou vztahovat odstavce 1, 2 a 3, budou nahrazeni v souladu s článkem 13.

Článek 8

S výhradou ustanovení tohoto aktu se volební postup řídí v každém členském státě
vnitrostátními předpisy.

Těmito vnitrostátními předpisy, jež mohou případně zohledňovat zvláštnosti v členských
státech, nesmí být celkově dotčen poměrný charakter volebního systému.

Článek 9

Při volbách členů Evropského parlamentu může každý volit pouze jednou.

Článek 10

1. Volby do Evropského parlamentu se konají v termínu a v časech, které si stanoví
jednotlivé členské státy; ve všech členských státech spadá tento termín do stejného období,
které začíná ve čtvrtek ráno a končí následující nedělí.

2. Členské státy mohou oficiálně zveřejnit výsledky sčítání hlasů až po ukončení voleb
v tom členském státě, jehož voliči odevzdávají své hlasy jako poslední v rámci období
uvedeného v odstavci 1.

Článek 11

1. Rada po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně určí volební období pro
první volby.

2. Následující volby se uskuteční v odpovídajícím období posledního roku pětiletého
období uvedeného v článku 5.

Jestliže se ukáže, že volby ve Společenství není možné během uvedeného období uskutečnit,
Rada po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně stanoví – alespoň jeden rok před
ukončením pětiletého období uvedeného v článku 5 – další volební období, a to maximálně
dva měsíce před nebo jeden měsíc po období stanoveném podle předchozího pododstavce.

3. Aniž jsou dotčeny článek 196 Smlouvy o založení Evropského společenství a článek
109 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, sejde se Evropský
parlament, aniž by musel být svolán, první úterý po uplynutí lhůty jednoho měsíce od konce
volebního období.

4. Pravomoci Evropského parlamentu končí zahájením první schůze nově zvoleného
Evropského parlamentu.
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Článek 12

Evropský parlament ověří pověřovací listiny členů Evropského parlamentu. K tomuto účelu
přihlíží k výsledkům úředně vyhlášeným členskými státy a rozhoduje všechny spory, které
vznikají na základě tohoto aktu a které nevznikají na základě ustanovení vnitrostátních
předpisů, na něž tento akt odkazuje.

Článek 13

1. Místo se uprázdní zánikem mandátu člena Evropského parlamentu v případě jeho
rezignace nebo smrti nebo v případě, že je mandátu zbaven.

2. S výhradou jiných ustanovení tohoto aktu stanoví každý členský stát vhodné postupy
pro obsazení místa, jež se uprázdní během pětiletého funkčního období uvedeného v článku 5,
na zbytek tohoto období.

3. Jestliže právní předpisy členského státu výslovně stanoví zbavení mandátu člena
Evropského parlamentu, zaniká jeho mandát podle těchto právních předpisů. Příslušné
vnitrostátní orgány o tom uvědomí Evropský parlament.

4. Uprázdní-li se místo rezignací nebo smrtí, uvědomí o tom předseda Evropského
parlamentu neprodleně příslušné orgány dotyčného členského státu.

Článek 14

V případě, že by bylo nutné přijmout opatření k provedení tohoto aktu, přijme je Rada
jednomyslně na návrh Evropského parlamentu a po konzultaci s Komisí poté, co se pokusí
dosáhnout dohody s Evropským parlamentem prostřednictvím dohodovacího výboru
složeného z Rady a zástupců Evropského parlamentu.

Článek 15

Tento akt byl sepsán v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, irském, italském,
německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všechna
znění mají stejnou platnost.

Přílohy I a II jsou nedílnou součástí tohoto aktu.

Článek 16

Ustanovení tohoto aktu vstupují v platnost prvním dnem měsíce následujícího po přijetí
posledního oznámení uvedeného v rozhodnutí.

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

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

V Bruselu dne dvacátého září roku
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tisíc devět set sedmdesát šest.

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.

PŘÍLOHA I

Spojené království uplatní ustanovení tohoto aktu pouze ve vztahu ke Spojenému království.

PŘÍLOHA II

Prohlášení k článku 14

Pokud jde o postup, kterým se má řídit dohodovací výbor, podle platné dohody budou použita
ustanovení odstavců 5, 6 a 7 postupu, jenž byl stanoven ve společném prohlášení Evropského
parlamentu, Rady a Komise ze dne 4. března 19751.

1 Úř. věst C 89, 22. 4. 1975, s. 1.
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