Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Številka: 008-02/16-4/
Ljubljana, 9. 2. 2016

EPA 1005-VII EU U 618

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 65. seji, 3. 2. 2016, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Reforme volilne zakonodaje EU
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 65. seji, 3. 2. 2016
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Reforme volilne zakonodaje
EU, ki ga je Drţavnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o
sodelovanju med Drţavnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah
Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10) posredovala Vlada
Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev sta podali predstavnici Ministrstva za javno upravo, mag. Mateja
Prešern in mag. Renata Zatler, ki sta pojasnili, da sodi obravnavana zakonodajna
pobuda med prioritete trenutnega nizozemskega predsedovanja Svetu EU.
Predstavljeni so bili razlogi in cilji za reformo volilne zakonodaje ter dokumenti, ki
predstavljajo podlago za navedeno reformo. Predlagana pobuda ţeli povečati
zanimanje drţavljanov EU za evropske volitve in s tem krepiti demokratičnost in
predvsem učinkovitost izvedbe volitev v Evropski parlament. Vlada RS podpira
reformo volilne zakonodaje, vendar ima preučitveni pridrţek. Opozarja na
problematiko izvajanja določb, ki so povezane z volilnimi imeniki in vzpostavitvijo
oziroma delovanjem nacionalnega organa za stike, saj bi pomenile niţanje trenutno
doseţenega standarda aţurnosti podatkov v RS.
V sklopu prizadevanj za povečanje zanimanja drţavljanov za evropske zadeve in s
tem tudi za povečanje njihovega interesa za udeleţbo na evropskih volitvah, člani
komisije ne nasprotujejo prenovi volilne zakonodaje v EU. Ob tem pa ugotavljajo, da
obstajajo velike razlike med veljavnimi nacionalnimi pravili, ki se nanašajo na
evropske volitve. Izraţeno je bilo mnenje, da posamezni predlogi v obravnavani
zakonodajni pobudi niso ustrezno opredeljeni in ne predstavljajo ustreznih rešitev, ki
bi spodbujale zanimanje drţavljanov za evropske volitve in zagotavljale učinkovitejši
sistem za njihovo izvedbo. Člani komisije ugotavljajo, da se med drugim predlaga, da
bi politične stranke vsaj dvanajst tednov pred evropskimi volitvami imenovale svojega
kandidata za predsednika Komisije, uvedel naj bi se obvezen volilni prag v drţavah z

2

eno samo volilno enoto, v katerih se uporablja sistem list in imajo več kot 26
poslanskih mest.
V razpravi so se člani komisije osredotočili na tiste institute, ki bodo predvidoma imeli
vpliv na roke za oblikovanje list kandidatov, eno samo volilno enoto in na vzporedne
volitve.
Posamezne konkretne pripombe na obravnavani predlog so naslednje:
1. člani komisije so zadrţani do novega 2a. člena, ki določa, da Svet odloča
soglasno o enotnem volilnem okroţju, v katerem so nosilci volilnih list
kandidati političnih druţin za predsednika Komisije. Člani komisije opozarjajo
na nejasnost in nerazumevanje določbe, ki se nanaša na vzpostavitev
enotnega volilnega okroţja. Menijo, da bi morala RS k 2a. členu podati
preučitveni pridrţek, ker dejansko ne vemo kako bi se ta določba izvedla.
Obstaja tudi bojazen, da bi uvedba novega volilnega okroţja pomenila
poslabšanje poloţaja malih drţav članic EU (tudi Slovenije);
2. člani komisije opozarjajo, da 2. odstavek 10. člena določa, da je uradna
objava rezultatov moţna po zaprtju volišč. Prve uradne napovedi izidov se
razglasijo v vseh drţavah hkrati. Napovedi na podlagi vzporednih volitev ne
sme biti. Člani komisije ocenjujejo, da je potrebno predlagano rešitev glede
vzporednih volitev še dodatno izpostaviti, ker povzroča več različnih razlag
oziroma tolmačenj. Menijo, da bi si RS morala prizadevati v nadaljnjem
postopku za dodatna pojasnila in zagotovila glede tega vprašanja.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Reforme volilne zakonodaje E
skupaj s predlaganima pridrţkoma k 2a in 10/2. členu predlagane zakonodajne
pobude in predlaga pristojnemu odboru v Drţavnem zboru za zadeve EU, da ga
sprejme skupaj z navedenima pridrţkoma.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije mag. Bojan Kekec.
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