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Poslanci Evropského parlamen-
tu jsou voleni na dobu pěti let ve 
všeobecných a přímých volbách, 
a to svobodným a tajným hlasová-
ním, přičemž tyto volby se kona-
jí jednotným postupem ve všech 
členských státech Evropské unie. 
V květnu tohoto roku proběhnou 
v členských státech EU v pořadí 
osmé volby dle výše uvedených 
zásad. 

Kdo může být poslancem
Pokud jde o Českou republiku, vol-

by do EP upravuje Zákon o volbách 
do Evropského parlamentu. Tento 
zákon mj. stanoví, že poslancem EP 
může být na území ČR zvolen kaž-
dý občan ČR a každý občan jiného 
členského státu, který je na území 
ČR nejpozději druhý den voleb po 
dobu nejméně 45 dnů přihlášen k 
trvalému pobytu nebo k přechod-
nému pobytu, alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 21 let, není zba-
ven způsobilosti k právním úkonům 
a jde-li o občana jiného státu, není 
v členském státě, jehož je občanem, 
zbaven práva být volen do EP.

Kandidátní listiny pro volby do 
EP mohou podávat pouze regis-
trované politické strany a politická 
hnutí, jejichž činnost nebyla poza-
stavena, a jejich koalice. Kandidát-

ní listiny se podávají nejpozději 66 
dnů přede dnem voleb ministerstvu 
vnitra, a to prostřednictvím zmoc-
něnce politické strany, resp. hnutí. 
Po uplynutí 60. dne přede dnem 
voleb již nelze doplňovat do kandi-
dátní listiny další kandidáty ani mě-
nit jejich pořadí.

Ke kandidátní listině musí být při-
ložen doklad o státním občanství 
každého kandidáta a jeho vlastno-
ručně podepsané prohlášení, že sou-
hlasí se svou kandidaturou a nejsou 
mu známy překážky volitelnosti. 
Nejvyšší počet kandidátů, které mů-
že politická strana, resp. hnutí uvést 
na kandidátní listině, je o jednu tře-
tinu vyšší než počet poslanců Evrop-
ského parlamentu volených na úze-
mí České republiky - ten současně 
činí 21.

Kandidát pro volby do EP se mů-
že písemným prohlášením, doru-
čeným do 48 hodin před zaháje-
ním voleb, vzdát své kandidatury. 
Bylo-li toto prohlášení, které nelze 
vzít zpět, učiněno před registrací 
kandidátní listiny, nebude kandidát 
uveden na hlasovacím lístku. Bylo-
li prohlášení o vzdání se kandida-
tury učiněno až po registraci kan-
didátní listiny, údaje o kandidátovi 
na kandidátní listině zůstávají, ale 
při zjišťování výsledku hlasování do 
Evropského parlamentu se nepřihlí-

Volby do EU – obecně i konkrétně
ží k přednostním hlasům, které od-
stoupivší kandidát získal.

V rámci jednotlivých politických 
stran, resp. hnutí (koalic) připadnou 
mandáty kandidátům podle pořadí, 
jak byli uvedeni na hlasovacím líst-
ku. Jestliže některý z kandidátů zís-
ká takový počet přednostních hla-
sů, který činí nejméně pět procent 
z celkového počtu platných hlasů 
odevzdaných pro danou stranu, resp. 
hnutí, připadne mandát přednostně 
tomuto kandidátovi.

Poslanecký mandát
Mandát poslance EP vzniká zaháje-

ním první schůze Evropského parla-
mentu v novém pětiletém funkčním 
období. Mandát může zaniknout úmr-
tím poslance, ztrátou volitelnosti, uply-
nutím funkčního období, vzdáním se 
mandátu nebo vznikem neslučitelnos-
ti funkcí. Funkce poslance EP je totiž 
neslučitelná s členstvím v jiných orgá-
nech a institucích Evropské unie.
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