
 

Spoštovana gospa predsednica Metsola, 
 
s tem pismom bi vas radi opozorili na včasih neorganiziran in zmeden postopek glasovanja, ki smo mu 
priča na odborih in na plenarnem zasedanju. Slednje je še posebej problematično, saj v času zasedanja 
vsak dan v časovnem okviru dveh ur opravimo številna glasovanja. Kadar glasujemo z dvigom rok, se 
pogosto ustvari kaos, ki vodi do napak, te pa lahko privedejo do napačnih izidov glasovanj. Še več, 
največja težava takšnega glasovalnega sistema je pravzaprav pomanjkanje transparentnosti.  
 
Pri svojem delu zastopamo vse državljanke in državljane Evropske unije, kar pomeni, da moramo 
legitimnost svojega dela uresničevati tudi z ustrezno odgovornostjo. In, kot vemo, odgovornost v prvi 
vrsti zagotavljamo s transparentnostjo. 
 
Ob tem ne zanikamo pomembnega napredka, ki smo ga v zadnjih nekaj letih dosegli, ko smo predvsem 
s spremembami poslovnika izboljšali orodja za zagotavljanje preglednosti v Evropskem parlamentu.  
 
Spreminjanje poslovnika ni neobičajen ukrep in ga je treba izvesti, ko je to potrebno. Trenutni sistem 
glasovanja je bil prilagojen leta 2014, ko je Evropski parlament sprejel spremembo poslovnika – 
spremembo sedanjega 188. člena, ki zahteva poimensko glasovanje za vsa končna glasovanja o 
resolucijah in zakonodaji pri glasovanju na odborih. Podpisniki smo prepričani, da je obstoječi 
poslovnik treba dodatno prilagoditi. 
 
Nadalje podpisniki odločno nasprotujemo členu 187(1), ki pravi: "Parlament praviloma glasuje z 
dvigom rok." Četudi 190. člen poslovnika sicer dopušča, da politične skupine ali skupina poslancev 
vložijo zahtevo za poimensko glasovanje, je število takšnih glasovanj omejeno. S splošnim pravilom 
glasovanja z dvigom rok poslancem Evropskega parlamenta kot izvoljenim predstavnikom ljudstva 
omogočamo možnost skrivanja glasovanj oziroma izogibanja javne objave njihovih stališč. Dvigovanje 
rok namreč poteka brez vodenja evidenc, ki bi bila dostopna državljanom ter bi jim omogočala 
pozivanje poslancev k odgovarjanju za svoja glasovanja.   
 
Prav tako smo bili že večkrat priča neučinkovitosti našega sistema glasovanja. Tisti, ki vodi glasovanje, 
se pogosto izgubi v seznamih glasovanj zaradi nenehnega preklapljanja med poimenskim glasovanjem 
in glasovanjem z dvigom rok, pri čemer slednjemu pogosto sledi zahteva po preverjanju glasovanja. K 
ustvarjanju zmede pripomore tudi manjša zamuda pri tolmačenju, čeprav so naši tolmači odlični in svoje 
delo izvrstno opravljajo.  
 
Ne smemo kar pozabiti med pandemijo pridobljenih izkušenj. Dve leti smo glasovali na daljavo in vsa 
naša glasovanja izvedena s sistemom RCV – poimenskim glasovanjem. Vzpostavljeni sistem se je 
izkazal za zelo učinkovitega, zato moramo uporabiti pridobljeno znanje in poskrbeti, da bo vsak oddan 
glas zabeležen. 
 
Kot poslanci Evropskega parlamenta moramo za uresničevanje naše delujoče demokracije pri svojem 
delovanju stremeti k zagotavljanju preglednega delovanja, kar pomeni, da moramo prevzeti tudi to 
breme odgovornosti do naših državljanov. To lahko neposredno zagotavljamo z javnimi objavami o 
sprejetih odločitvah in glasovanjih, in to ne zgolj o končnih glasovanjih, temveč o vseh glasovanjih na 
odborih in na plenarnem zasedanju. 
 
Zato vas, gospa predsednica, prosimo, da razmislite o uveljavitvi spremembe postopka glasovanja in 
namesto dviga rok uvedete poimensko glasovanje (RCV) pri vseh glasovanjih. 
 
 
S spoštovanjem,                                                                                                       sopodpisani poslanci: 

        Francesca DONATO, Rob ROOKEN, 
Irena JOVEVA                                                                            Karen MELCHIOR, Patrick BREYER, 

Marcel KOLAJA 


