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Сажетак
Пред мет ра да је раз ма тра ње уло ге гра ђа на и пар ти ја у из бор-

ним про це си ма у Европ ској уни ји из пер спек ти ве прин ци пал-агент 
те о ри је. Основ на те за овог ра да је да је ути цај гра ђа на до те ме ре 
огра ни чен да се мо же сло бод но ре ћи да прин ци пал го то во да не 
кон тро ли ше аген та. Пр ви раз лог ле жи у то ме да пар ти је ни су про-
цес европ ске ин те гра ци је учи ни ле зна чај ним фак то ром по ли тич ке 
утак ми це, што оне мо гу ћа ва ефек тив но из ра жа ва ње во ље гра ђа на. 
Дру ги раз лог ле жи у фе но ме ну тзв. из бо ра 'дру гог ре да' за Европ-
ски пар ла мент што па си ви зу је гра ђа не. Све ово је учи ни ло да пар-
ти је, као аген ти, бу ду не до вољ но од го вор не гра ђа ни ма за де ло ва ње 
у про це су европ ских ин те гра ци је, али  фи нан сиј ска кри за и кри за 
евро зо не до во де до бу ђе ња 'успа ва ног џи на'.
Кључ не ре чи: Европ ска уни ја, гра ђа ни, пар ти је, из бо ри, прин ци пал-

агент, Европ ски пар ла мент 
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Ли са бон ски уго вор, у де лу по све ће ном де мо крат ским прин-
ци пи ма1), од ре ђу је да је Европ ска уни ја (ЕУ) за сно ва на на пред-
став нич кој де мо кра ти ји. Ка ко у прак си функ ци о ни ше пред ста вља-
ње во ље гра ђа на пре ко пар ти ја по пи та њи ма европ ске ин те гра ци је? 
Ово пи та ње ће би ти раз мо тре но из угла прин ци пал-агент мо де ла. 
Основ на те за овог ра да је да је ути цај гра ђа на до те ме ре огра ни чен 
да се мо же сло бод но ре ћи да прин ци пал го то во да не кон тро ли ше 
аген та. Прин ци пал-агент те о ри ја (или те о ри ја аген ци је)2) по чи ње 
да се раз ви ја од пр вих де ба та о раз два ја њу вла сни штва и упра вља-
ња фир ма ма, а ње на при ме на се убр зо ши ри од те о ри је фир ми и на 
по ли тич ко ор га ни зо ва ње дру штва. Гра ђа ни пред ста вља ју основ ног 
прин ци па ла у сло же ном мо де лу у ко јем су пар ти је аген ти гра ђа на 
као при ни ци па ла, али на кон из бо ра пар ти је по ста ју прин ци па ли 
ко ји кон тро ли шу, са јед не стра не, де ло ва ње сво јих чла но ва у пар-
ла мен ту (упр кос фор мал ној не за ви сно сти по сла ни ка), и, са дру ге 
стра не, де ло ва ње из вр шне вла сти као аген та.3) Пар тиј ска при пад-
ност по сла ни ка и чла но ва вла де би тре ба ла да ре ши про блем аген-
ци је, од но сно спре чи да аген ти ра де у свом, а не у ин те ре су прин-
ци па ла. Ка ко би спре чи ле гу би так аген ци је пар ти је ко ри сте ex an te 
(са др жај уго во ра, ме ха ни зме се лек ци је) и ex post (оба ве зно пра ће-
ње и из ве шта ва ње, ин сти ту ци о нал на про тив те жа) ме ха ни зме. 

 Ка ко овај си стем функ ци о ни ше у до ме ну европ ске ин те-
гра ци је? Да ли гра ђа ни мо гу да кон тро ли шу рад пар ти ја као сво-
јих аге на та? Да би то мо гли да ра де, по треб но је да пар ти је ну де 
про гра ме ко је ће по том спро ве сти у ве зи европ ских ин те гра ци ја и 
та ко струк ту и ра ју из бо ре, олак ша ва ју ћи гра ђа ни ма да из не су сво је 
пре фе рен ци је и по том за тра же по ли тич ку од го вор ност пар ти ја на 
сле де ћим из бо ри ма. Да ли то пар ти је ра де? Да ли оне по том, као 
прин ци па ли, кон тро ли шу де ло ва ње сво јих по сла ни ка по пи та њу 
европ ске ин те гра ци је?  Ка да је реч о зе мља ма чла ни ца ма, до ми ни ра 
став да је ути цај ‘евро пе и за ци је’ на уну тра шњу по ли тич ку утак ми-
цу слаб.4) Ис тра жи ва ња по твр ђу ју да основ на ди мен зи ја по ли тич-
ке утак ми це оста је по де ла на ле ви цу и де сни цу, про цес европ ских 

1) На слов II Уго во ра о Европ ској уни ји, члан 10.

2) Ви де ти ши ре: Ni co lai Foss, Hen rik Lan do, Steen Thom sen, „The The ory of the Firm“, u: 
Bo u de wijn Bo uc ka ert, Ger rit De Ge est (Eds.), Encyclo pe dia of Law and Eco no mics, Ed ward 
El gar Pub, 2000, стр. 635.

3) Wol fgang C. Mul ler, „Po li ti cal par ti es in par li a men tary de moc ra ci es: Ma king de le ga tion and 
ac co un ta bi lity work“, Euro pean Jo ur nal of Po li ti cal Re se arch 37: 309–333, 2000., стр. 311-
312 i 317.

4) Пре глед раз ли чи тих ста во ва ви де ти у: Cat he ri ne de Vri es, „Sle e ping Gi ant: Fact or Fa iryta-
le?“, Euro pean Union Po li tics 8, 3, 2007,  363-385.
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ин те гра ци ја ни је по стао зна ча јан фак тор по ли тич ке утак ми це5), а 
ве ли ке пар ти је „во де сми шље ну не тран спа рент ну про е вроп ску по-
ли ти ку“.6) 

За што је ова кво де ло ва ње ко ри сно за пар ти је? Ен др ју Мо-
рав чик (An drew Mo rav csik)7) сма тра да ‘европ ска иде ја’ пру жа не-
у о би ча је но бо гат спек тар оп ци ја ко је се иде о ло шки ле ги ти ми зу ју, 
чак и ка да су са свим кон тра дик тор не, као што су на при мер оп ци је 
за јед нич ког (сло бод ног) тр жи шта и ин тер вен ци о ни стич ке за јед-
нич ке по љо при вред не по ли ти ке, а опо нен ти ма вла ди не по ли ти ке 
оста је са мо оп ци ја ка жња ва ња на на ред ним из бо ри ма, што је вр ло 
сло жен по сту пак јер је те шко из во дљи во убе ди ти би ра че да ка зне 
вла ду на осно ву јед ног пи та ња. Оно би мо ра ло би ти од из у зет ног 
зна ча ја, то ли ког да пре вла да дру ге те ме и пре тво ри се у ‘од лу чи ва-
ње по јед ном пи та њу’, што је вр ло рет ко, али, као што ће мо ви де ти 
у по след њем де лу ра да, кри за евро зо не је ову оп ци ју учи ни ла све 
из ве сни јом. 

1. ПАР ТИ ЈЕ И ИЗ БО РИ 'ДРУ ГОГ РЕ ДА'

Од 1980. го ди не се ко ри сти те за о из бо ри ма за ЕП као из-
бо ри ма дру гог ре да.8) Пре ма овој те зи гла са чи ко ри сте из бо ре за 
ЕП као при ли ку да ис ка жу не за до вољ ство ра дом сво је вла де пу тем 
стра те шког про тест ног гла са ња, а пар ти је на вла сти си сте мат ски 
гу бе по др шку на из бо ри ма за ЕП. Из бо ри за ЕП у све му има ју на-
ци о нал ни ка рак тер: так ми че се на ци о нал не стран ке, при ме њу ју се 
на ци о нал ни из бор ни про пи си, и, што је нај ва жни је, кам па њом до-
ми ни ра ју на ци о нал на пи та ња. Ову те зу су Сај мон Хикс (Si mon Hix) 

5) Jac qu es Tho mas sen, „Re pre sen ta tion From Abo ve and a Re volt From Be low“, 2013., in: 
Dahlberg, Ste fan,  Oscar sson, Hen rik,  Wängne rud,  Le na(Eds.), Step ping Sto nes: Re se arch 
on Po li ti cal Re pre sen ta tion, Vo ting Be ha vi or and Qu a lity of Go vern ment, Uni ver sity of Got-
hen burg, 2013, стр. 23-29; Li es bet Ho og he, Gary Marks, Ca ro le Wil son, “Do es Left/Right 
Struc tu re Party Po si ti ons on Euro pean In te gra tion?”, Com pa ra ti ve Po li ti cal Stu di es, Vol. 35 
No. 8, Oc to ber 2002, pp. 965-989.; Gary Marks, Ca ro le Wil son, Le o nard Ray, „Na ti o nal Po li-
ti cal Par ti es and Euro pean In te gra tion“, Ame ri can Jo ur nal of Po li ti cal Sci en ce, Vol. 46, No 3, 
July 2002, 585-594. Pe ter Ma ir and Jac qu es Tho mas sen, „Po li ti cal re pre sen ta tion and go vern-
ment in the Euro pean Union“, Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy 17:1 Ja nu ary 2010: 20–35., 
str. 28-30.; Her mann Schmitt, Jac qu es Tho mas sen, “Dyna mic Re pre sen ta tion: The Ca se of 
Euro pean In te gra tion”, MZES Wor king Pa pers, No. 21, 2000.

6) Сај мон Хикс, По ли тич ки си стем Европ ске уни је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007., 
стр. 183-193.   

7) An drew Mo rav csik, “Why the Euro pean Union Strengthens the Sta te: Do me stic Po li tics and 
In ter na ti o nal Co o pe ra tion”, Cam brid ge Cen ter for Euro pean Stu di es, Wor king Pa per Se ri es 
52, 1994., стр. 24-25, 61, 11.

8) Kar lhe inz Re if, Her mann Schmitt, „Ni ne Se cond-Or der Na ti o nal Elec ti ons - A Con cep tual 
Fra me work for the Analysis of Euro pean Elec ti ons Re sults“, Euro pean Jo ur nal of Po li ti cal 
Re se arch, 8, 1980, 3-44.  
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и Мајкл Марш (Mic hael Marsh) по твр ди ли ана ли зи ра ју ћи из бо ре 
за ЕП од пр вих не по сред них из бо ра за кључ но са из бо ри ма 2009. 
го ди не.9) Дру го њи хо во ис тра жи ва ње је по твр ди ло из у зет но сла бу 
из бор ну ве зу из ме ђу гра ђа на и по сла ни ка у ЕП: гра ђа ни не ко ри сте 
из бо ре за ЕП да би ис ка за ли сво је пре фе рен ци је о пи та њи ма јав-
них по ли ти ка ЕУ ни ти да би на гра ди ли или ка зни ли по сла ни ке и 
пар ти је за њи хо во де ло ва ње у ЕП, та ко да из бо ри за ЕП ни су ство-
ри ли де мо крат ски ман дат за упра вља ње на ни воу ЕУ.10) 

 Још је дан аспект те зе о из бо ри ма 'дру гог ре да', про блем 
из ла зно сти на из бо ре за ЕП, увек је иза зи вао ин те ре со ва ње и об-
ра ђи ван је у број ним сту ди ја ма.11) Из ла зност је 1979. го ди не у 9 
та да шњих зе ма ља чла ни ца из но си ла 62%, 2009. у 27 зе ма ља 43%, 
а 2014. у 28 чла ни ца 42,54%.12) 

За што прин ци па ли не по ка зу ју ин те рес за из бо ре? Пре ма 
Марк Френ кли ну (Mark Fran klin), апа ти ја би ра ча је ди рект на по-
сле ди ца уве ре ња да из бо ри за ЕП ни су бит ни јер су гла са чи све сни 
да им не да ју озбиљ не по ли тич ке оп ци је.13) Френ клин ка же да они 
ко ји не из ла зе на из бо ре че сто при па да ју по себ ним со ци јал ним 
гру па ма – мла ди, ма ње обра зо ва ни, ни жег дру штве ног ста ту са, а 
у вре ме еко ном ске штед ње ко ју по др жа ва де сни ца, ма ња пред ста-
вље ност гру па ко је те же ка ле ви ци мо же да има по сле ди це на на-
чин на ко ји ЕУ од го ва ра на кри зу. Иако ЕП не ма од лу чу ју ћу уло гу 
у до но ше њу од лу ка о кри зи евро зо не, чи ње ни ца да је, у са зи ву 
од 2009. до 2014. го ди не, ста јао по стра ни де ба та о кри зи мо же да 
се по ве же са ње го вим пре те жно де сно ори јен ти са ним са ста вом у 
од но су на гра ђа не ЕУ у це ли ни – „мо жда је ре пре зен та тив ни ји ЕП 
мо гао да има мно го ви ше да ка же о штед њи ко ја је на мет ну та си ро-
ма шни јим и мла ђим гра ђа ни ма ЕУ“.14) Тил Ве бер (Till We ber) за сту-
па те зу да су за фе но мен из бо ра дру гог ре да од го вор не пар ти је ко је 
пи та ња европ ске ин те гра ци је си сте мат ски др же из ван по ли тич ке 
утак ми це, па та ко по ли тич ка по ну да у пи та њи ма ин те гра ци је ли чи 

9) Si mon Hix, Mic hael Marsh, „Se cond-or der ef fects plus pan-Euro pean po li ti cal swings: An 
analysis of Euro pean Par li a ment elec ti ons ac ross ti me“, Elec to ral Stu di es 30 (2011) 4–15.

10) Si mon Hix, Mic hael Marsh, , „Pu nis hment or Pro test?“ „Pu nis hment or Pro test? Un der stan-
ding Euro pean Par li a ment Elec ti ons“, The Jo ur nal of Po li tics, Vol. 69, No. 2, May 2007,  стр. 
506-507.

11) Ви де ти пре глед у: Mic hael Marsh, Sla va Mik haylov,“Euro pean Par li a ment elec ti ons and EU 
go ver nan ce”, Li ving Re vi ews in Euro pean Go ver nan ce, Vol. 5, 2010, No. 4, стр. 10-11.

12) Из вор: Euro pean Par li a ment http://www.euro parl.euro pa.eu/elec ti ons2014-re sults/en/tur no-
ut.html 

13) Mark Fran klin, „Why vo te at an elec tion with no ap pa rent pur po se? Vo ter tur no ut at elec ti ons 
to the Euro pean Par li a ment“,  Swe dish In sti tu te for Euro pean Po licy Stu di es, Euro pean Po licy 
Analysis,   2014:4, стр. 8.

14) Mark Fran klin, 2014, Ibid., стр. 9.
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на кар тел. Ве ли ке пар ти је су ‘за ра же не’ уну тра шњим не сла га њем 
око ин те гра ци је, па не са мо да из бе га ва ју ово пи та ње, већ и де мо-
би ли шу би ра че  у вре ме из бо ра за ЕП ти ме што за у зи ма ју ши ро ке 
и дво сми сле не  ста во ве о ЕУ пи та њи ма, не ну де ћи ствар не ал тер-
на ти ве би ра чи ма.15) 

2. КО СУ ПРИН ЦИ ПА ЛИ  
У ЕВРОП СКОМ ПАР ЛА МЕН ТУ?

Прин ци пал-агент мо дел мо же би ти ко ри стан у об ја шња ва њу 
при вид ног па ра док са – да је упр кос ја ча њу мо ћи ЕП ути цај на ци-
о нал них пар ти ја на по сла ни ке у ње му при лич но скро ман. За што? 
Је дан од раз ло га ре ла тив но сла бе кон тро ле пар ти ја као прин ци па ла 
је тај што би мо ра ле да уло же зна чај не ре сур се да кон стант но пра-
те де ло ва ње свог чла на у ЕП, укљу чу ју ћи и ин фор ма ци је о то ме 
ка да ће се о ко јој те ми гла са ти, у ка квој је то ве зи са пар тиј ском 
по ли ти ком, итд., што би зна чи ло ан га жо ва ње пре ве ли ких ре сур са 
за скро ман учи нак16) има ју ћи у ви ду ре ла ти ван ути цај по је ди нач-
не пар ти је у ЕП. Ка да се то ме до да че сто тех нич ка, и го то во увек 
мул ти ди мен зи о нал на при ро да од лу ка у ЕУ, те шко је и до не ти пре-
ци зну ин струк ци ју. 

То ком ис тра жи ва ња спро ве де ног у пе ри о ду 2003-2006. го-
ди не о евро пе и за ци ји по ли тич ких пар ти ја, ис пи ти ва но је да ли су 
пар тиј ски ка дро ви ко ји су ан га жо ва ни у про це су од лу чи ва ња у ЕУ 
сте кли ве ћу моћ у сво јој пар ти ји.17) Не ки од на ла за ис тра жи ва ња 
ко је Ро берт Ла дрех (Ro bert La drech) на во ди су: вођ ство пар ти је ко-
ја је у вла ди не по ла же, ни ex an te ни ex post, ра чун сво јој пар ти ји 
то ком про це са од лу чи ва ња у ЕУ, пар ти је у на ци о нал ном пар ла мен-
ту су углав ном не у пу ће не у по ли тич ке пре фе рен ци је ко је се тран-
спо ну ју на ЕУ ни во, а по сла ни ци у ЕП и да ље има ју мар ги на лан 
ути цај у сво јим пар ти ја ма.18) Ова кав раз вој је об ја снио ти ме да пар-
ти ја ма за успех на из бо ри ма ни су бит на пи та ња ве за на за ЕУ. Ово 
ис тра жи ва ње је по твр ди ло и те зу да су ели те те ко је су из гра ди ле 
ЕУ, а њи хо во де ло ва ње је би ло пра ће но тзв. ‘пер ми сив ним кон сен-

15) Till We ber, “Cam pa ign Ef fects and Se cond-Or der Cycles“, Cam pa ign Ef fects and Se cond-
Or der Cycles: A Top-Down Ap pro ach to Euro pean Par li a ment Elec ti ons”, Euro pean Union 
Po li tics 2007, Vol. 8 (4),  стр. 519 i 531. 

16) Ro ger Scully, “Na ti o nal Par ti es and Euro pean Par li a men ta ri ans: De ve lo ping and Te sting an 
In sti tu ti o na list The ory”, Euro pean Par li a ment Re se arch Gro up (EPRG), EPRG Wor king Pa-
per No 6, 2001, стр. 14. 

17) Ro bert La drech, „Na ti o nal Po li ti cal Par ti es and Euro pean Go ver nan ce: The Con se qu en ces of 
‘Mis sing in Ac tion’“, West Euro pean Po li tics,Vol. 30, No. 5, 945 – 960, No vem ber 2007

18) Ro bert La drech, Ibid., 2007, str. 947-948.
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зу сом’ не са мо у јав но сти, већ и у пар тиј ским струк ту ра ма. Све ово 
га је на ве ло да ука же на про блем ‘де мо крат ског де фи ци та’ у са мим 
стран ка ма. Пар ти је су не за ин те ре со ва не да тра же да им вођ ство 
по ло жи ра чун, а ни са мо вођ ство не же ли да се упу шта у пи та ња 
ко ја по тен ци јал но мо гу да иза зо ву по де ле, та ко да се пре ма ЕУ пи-
та њи ма оп хо де на на чин ко ји не ће на ру ши ти уну тра шњу ста бил-
ност. За то ни су до зво ља ва ле да ЕУ бу де ин те гри са на у уну тра шње 
по ли тич ка пи та ња, и успе шно је пред ста вља ле као пи та ње спољ не 
по ли ти ке ко је се нај че шће пре пу шта вла ди. Ду го се имао ути сак да 
пар ти је не ће пла ти ти ни ка кву це ну ова квог де ло ва ња. Ду го, све до 
из би ја ња свет ске фи нан сиј ске кри зе и кри зе евро зо не. 

Да ли су пар тиј ске гру пе у ЕП прин ци па ли у од но су на по-
сла ни ке? Функ ци о ни са ње ЕП зах те ва ком про ми се из ме ђу пар тиј-
ских гру па у ко ји ма су гру пи са не на ци о нал не стран ке: Европ ске 
на род не пар ти је (Gro up of the Euro pean Pe o ple’s Party - EPP) 221 
по сла ник, 29,43 % гла со ва на из бо ри ма 2014. го ди не, Про гре сив-
ног са ве за со ци ја ли ста и де мо кра та (Pro gres si ve Al li an ce of So ci a-
lists and De moc rats - S&D) 191, 25,43 %, Европ ских кон зер ва ти ва ца 
и ре фор ми ста (Euro pean Con ser va ti ves and Re for mists - ECR) 70, 
9,32%, Са ве за ли бе ра ла и де мо кра та за Евро пу (Al li an ce of Li be-
rals and De moc rats for Euro pe - AL DE) 67, 8,92%, Европ ске ује ди-
ње не ле ви це/Нор диј ске зе ле не ле ви це (Euro pean Uni ted Left/Nor dic 
Green Left - GUE/NGL) 52, 6,92%, Зе ле них/Европ ског сло бод ног 
са ве за (The Gre ens/Euro pean Free Al li an ce - Gre ens/EFA) 50, 6,66%, 
Гру пе Евро па сло бо де и ди рект не де мо кра ти је (Euro pe of Fre e dom 
and Di rect De moc racy Gro up - EFDD) 48, 6,39%, и по сла ни ка ко ји 
не при па да ју гру па ма 52, 6,92%.19) Ове гру пе оку пља ју ве ли ки број 
пар ти ја. У са зи ву од 2014. до 2019. го ди не, у ЕП има 203 на ци о-
нал не пар ти је што је број са ко јим је не мо гу ће во ди ти ко хе рент ну 
по ли ти ку, а чак и зе мље са нај ма њим бро јем по сла ни ка има ју по 
не ко ли ко пар ти ја: на пр. Есто ни ја 4 пар ти је - 6 по сла ни ка, Ки пар и 
Лук сем бург исто, Сло ве ни ја 8 по сла ни ка - 6 пар ти ја, а Не мач ка, зе-
мља са нај ве ћим бро јем по сла ни ка, 96, има чак 14 пар ти ја у ЕП.20) 
Tо је огром но по ве ћа ње у од но су на пр ве из бо ре ка да је у ЕП ушла 
51 стран ка.21)   

19) Euro pean Par li a ment, http://www.euro parl.euro pa.eu/elec ti ons2014-re sults/en/elec tion-re-
sults-2014.html 

20) Euro pean Par li a ment, Re vi ew: Euro pean and Na ti o nal Elec ti ons Fi gu red Out, 2014 Euro pean 
elec ti ons, Spe cial edi tion – No vem ber 2014, стр. 38. 

21) Si mon Hix, Ab dul No ury, Ge rard Ro land,  „Vo ting pat terns and al li an ce for ma tion in the 
Euro pean Par li a ment“, Phi lo sop hi cal Tran sac ti ons of the Royal So ci ety B, 2009, 364, 821–
831., стр. 821.
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Сај мон Хикс (Si mon Hix) је раз ма трао пи та ње дво стру ког од-
но са по сла ни ка у ЕП са пар ти ја ма - сво јом на ци о нал ном пар ти јом 
и пар тиј ском гру пом у ЕП, или, ка ко он ка же, са два прин ци па-
ла и до шао до за кључ ка да нај ве ћи ути цај оства ру ју пре фе рен ци-
је на ци о нал них пар ти ја.22) Глав ни прин ци па ли по сла ни ка у ЕП су 
на ци о нал ни пар тиј ски ли де ри ко ји при ме њу ју и ex an te и ex post 
ме ха ни зме за кон тро лу де ло ва ња сво јих аге на та. Пре име но ва ња 
на из бор ну ли сту за ЕП, кан ди да ти су нај че шће већ вр ши ли би ло 
пар тиј ске би ло др жав не функ ци је на ло кал ном, ре ги о нал ном или 
на ци о нал ном ни воу, што је омо гу ћи ло ли де ри ма пар ти ја да пра те 
њи хо во де ло ва ње и ис пи та ју ло јал ност, и уве ре се да де ле исте или 
слич не пре фе рен ци је. У из бор ним си сте ми ма ко ји под ра зу ме ва ју 
отво ре не ли сте, на сто је да кан ди ду ју са мо оне ко ји су до ка за ли ло-
јал ност. Ка ко би ума њи ли про блем аген ци је на кон њи хо вог из бо ра 
у ЕП, ли де ри их мо гу укљу чи ти у из вр шне пар тиј ске ор га не ка ко 
би оси гу ра ли че сте кон так те, што је по твр ђе но за три нај ве ће пар-
тиј ске гру пе у ЕП, али не и у оста ли ма.23) 

У ЕП се бе ле жи све ве ћи сте пен ко хе зи је у де ло ва њу пар тиј-
ских гру па. Ис тра жи ва ње ко је је об у хва ти ло гла са ње у ЕП у пе ри-
о ду од 1979. го ди не до кра ја 2001. го ди не, са укуп но 11 500 по и-
ме нич них гла са ња је по твр ди ло да европ ске пар ти је де ло ва ле све 
ор га ни зо ва ни је и све кон ку рент ни је јед не дру ги ма.24) Ме ђу тим, не 
де ле сви ми шље ње да ја ча ко хе зи ја.25) На и ме, углав ном се ис тра жи-
ва ња за сни ва ју на до ку мен та ци ји ко ја пра ти по и ме нич на гла са ња 
јер са мо иза њих оста је пи са ни траг ко је ка ко гла сао (у оста лим 
слу ча је ви ма се бе ле жи број гла со ва). У ЕП по сла ни ци по пра ви лу 
гла са ју ди за њем ру ку, а пред се да ва ју ћи утвр ђу је ве ћи ну у сва ком 
гла са њу. Ако ре зул тат ни је ја сан пред сед ник по зи ва на елек трон-
ско гла са ње ка ко би се оси гу рао пре ци зан ре зул тат. По и ме нич но 
гла са ње се при ме њу је ако то за тра жи пар тиј ска гру па или нај ма ње 
40 по сла ни ка ве че пре гла са ња. У том се слу ча ју по је ди нач ни глас 
сва ког по сла ни ка бе ле жи и об ја вљу је у анек су за пи сни ка, осим ако 

22) Si mon Hix, „Par li a men tary Be ha vi or with Two Prin ci pals: Pre fe ren ces, Par ti es, and Vo ting in 
the Euro pean Par li a ment“, Ame ri can Jo ur nal of Po li ti cal Sci en ce, Vol. 46, No. 3 (Jul., 2002), 
pp. 688-698. 

23) Ja ni na Thi em, „A su pra na ti o nal eli te (in the ma king)? Agency re la ti ons in the Euro pean Par-
li a ment and the ro le of na ti o nal par ti es“, Pa per pre pa red for the EC PR Jo int Ses si ons of Wor-
kshops, Hel sin ki, May 7-12, 2007, стр. 14.

24) Si mon Hix, „A Su pra na ti o nal Party System and the Le gi ti macy of the Euro pean Union“, The 
In ter na ti o nal Spec ta tor 4/2002, 49-60., str. 51-59. 

25) Vi de ti, na pri mer: Ja ni na Thi em, „Ex pla i ning Roll Call Vo te Re qu est in the Euro pean Par-
li a ment“, Man nhe i mer Zen trum für Europäische So zi al for schung Wor king Pa pers, Nr. 90, 
2006., стр. 4-5.
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је би ло за тра же но тај но гла са ње. Од укуп ног бро ја гла са ња у ЕП, 
са мо јед ну че твр ти ну чи не по и ме нич на гла са ња. Она мо гу и да за-
ва ра ју, јер се мо же оче ки ва ти да ће во ђе пар тиј ских гру па ини ци-
ра ти по и ме нич но гла са ње са мо ако оче ку ју ко хе зи ју сво је гру пе по 
не ком пи та њу, ка ко би је што ви ше ис та кли и, нај че шће, по сла ли 
по ру ку тре ћој стра ни, гра ђа ни ма на при мер, на ро чи то ако је реч о 
пи та њу ко је се сма тра зна чај ним и ме ди ји му по све ћу ју па жњу, или 
то мо же би ти по ру ка за ин те ре сне гру пе. Ако га тра жи ви ше гру па, 
мо гу ће је да ти ме же ле да ис так ну раз ли чи то ста но ви ште ЕП-а у 
од но су на Ко ми си ју и Са вет, на при мер. По ред то га, циљ мо же да 
бу де и да по ка жу јав но сти ка ко гла са не ка дру га пар тиј ска гру па у 
ЕП.26) 

Ако се ипак сло жи мо да ја ча ко хе зи ја пар тиј ских гру па, ка ко 
об ја сни ти чи ње ни цу да по сла ни ци сле де њи хо ве ин струк ци је за 
гла са ње кад се има у ви ду да, за раз ли ку од на ци о нал них пар ти ја, 
по ли тич ке гру пе у ЕП не ће би ти ка жње не на из бо ри ма ако су по-
де ље не по од ре ђе ном пи та њу, бу ду ћи да гра ђа ни зна ју вр ло ма ло о 
то ме шта се де ша ва у ЕП? Хикс (Si mon Hix), Ну ри (Ab dul No ury) и 
Ро ланд (Ge rard Ro land) твр де да је ко хе зи ја у пар тиј ским гру па ма 
пре те жно ре зул тат до бро вољ ног и стра те шког де ло ва ња по сла ни ка 
у ЕП-у и њи хо вих на ци о нал них пар ти ја. Та ко, ре ци мо, на ци о нал не 
пар тиј ске де ле га ци је у ЕП во де ра чу на да у ва жним пи та њи ма не 
гла са ју про тив во ље ве ћи не у сво јој пар тиј ској гру пи јер не же ле да 
из гу бе ути цај у њој, по го то ву ако њи хов глас не ће од лу чи ти ис ход. 
Ме ђу тим, ако је реч о ва жном пи та њу, а глас не ке де ле га ци је мо же 
да од лу чи, мо же се оче ки ва ти да ће стран ка гла са ти раз ли чи то од 
пар тиј ске гру пе.27)

Ка ко об ја сни ти то да до са да ни су ство ре не пра ве европ ске 
пар ти је ко је би се уме сто кров них ор га ни за ци ја кан ди до ва ле на из-
бо ри ма за ЕП? Кри сто фер Лорд (Chri stop her Lord) сма тра да од-
го вор тре ба по тра жи ти у ин те ре си ма на ци о нал них пар ти ја – оне, 
са јед не стра не, за др жа ва ју мо но пол над мо би ли за ци јом би ра ча, а, 
са дру ге, за др жа ва ју власт над по сла ни ци ма у ЕП. Јер, све док су 
пра ве европ ске пар ти је од сут не из из бор не аре не а из бо ри оста ју 
‘дру гог ре да’, до тле по сла ни ци у ЕП не ће има ти под сти цај да сле де 
пре фе рен ци је свог би рач ког те ла, већ сво јих пар тиј ских цен тра ла 
ко је од лу чу ју да ли ће их кан ди до ва ти на сле де ћим из бо ри ма.28) 

26) Ja ni na Thi em, 2006., Ibid., str. 3-9.

27) Si mon Hix, Ab dul No ury, Ge rard Ro land, 2009, Op. Cit., стр. 826.

28) Chri stop her Lord, „What Ro le for Par ti es in EU Po li tics?“, Euro pean In te gra tion, 2002, Vol. 
24, No. 1, pp. 39-52. стр. 47.
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3. КРИ ЗА ЕВРО-ЗО НЕ И ГРА ЂА НИ:  
БУ ЂЕ ЊЕ УСПА ВА НИХ ПРИН ЦИ ПА ЛА?

То ком ду ге де по ли ти за ци је европ ске ин те гра ци је чи ни ло се 
да она ни је озбиљ ни је оспо ра ва на, али ве ли ка фи нан сиј ска кри за 
ко ја је од ле та 2007. го ди не по го ди ла свет, уве ла је еко но ми ју ЕУ 
у ду бо ку кри зу.29) По ли тич ки кон текст европ ске ин те гра ци је се ра-
ди кал но про ме нио: кри за у евро зо ни је уни шти ла је дан од те мељ-
них ми то ва да ин те гра ци ја до во ди до ста бил но сти и ра ста за све, а 
тех но крат ско упра вља ње кри зом је ра ди ка ли зо ва ло мно га пи та ња, 
из ме ђу оста лих и пи та ње по сле ди ца ко је има по функ ци о ни са ње 
пред став нич ке де мо кра ти је у ЕУ и ње ним зе мља ма чла ни ца ма.30) 

Упра вља ње кри зом евро зо не је ство ри ло ути сак да на ци о-
нал не вла де не на сто је ви ше да оства ре сво ја из бор на обе ћа ња, већ 
са мо да спро во де од лу ке до не те на ни воу ЕУ. Да ли се до шло у си-
ту а ци ју да на ци о нал не вла де, без об зи ра да ли су са де сни це или 
ле ви це, не ма ју ни ка квог из бо ра око кључ них по ли ти ка? При кла-
ња се тех но крат ском мо де лу упра вља ња, а од су ство по ли тич ких 
ал тер на ти ва ства ра кли му у ко јој гра ђа ни има ју осе ћај да не мо-
гу да про ме не пра вац по ли ти ке, а што, ка ко ка же Мајкл Шеклтон 
(Mic hael Sha kle ton), за ди ре у срж де мо крат ског пред ста вља ња ко је 
мо ра да омо гу ћи, са јед не стра не, да би рач ко те ло мо же да иза бе-
ре из ме ђу раз ли чи тих оп ци ја, а по том да из бор ко ји су учи ни ли 
гла са чи ма омо гу ћи да про ме не по ли тич ки курс – ако то га не ма, 
обе сми шља ва се при ста нак на по ли тич ке од лу ке.31) Струк ту ре од-
лу чи ва ња у ЕУ су на ви ше на чи на оја ча ле и на ци о нал не из вр шне 
вла сти и до но си о це од лу ка у ЕУ, та ко да су ума њи ле мо гућ ност и 
за пар ла мен те и за по ли тич ке стран ке да из ра зе не сла га ње и вр ше 
кон тро лу над по ли ти ка ма ко је се усва ја ју у ЕУ. Са јед не стра не, 
од лу ке ко је се до но се у ЕУ су по ста ле de fac to или de ju re из ван 
де ба те или оспо ра ва ња. Са дру ге стра не, ефек тив на кон тро ла по-
ста је све те жа. Не са мо да су над ле жно сти у од ре ђе ним обла сти 
јав них по ли ти ка пре не те на ни во ЕУ, већ по ста је све те же тра жи ти 
од го вор ност на ци о нал них ак те ра за њи хо во де ло ва ње на ни воу ЕУ. 
Би ло да пре ци зних ин фор ма ци ја о њи хо вом де ло ва њу не ма, би ло 

29) Ви де ти ши ре: Сне жа на Грк, „Свет - ди мен зи је кри зе и спа ша ва ње европ ског про јек та“, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, број 3/2012., год. 19. вол. 37, стр. 41-60.    

30) Ви де ти ши ре: Ма ја Ко ва че вић, „Европ ски гра ђа ни и фи нан сиј ска кри за: Иза зо ви по ли-
тич ког пред ста вља ња у тех но кра ти зо ва ној ин те гра ци ји“, у: Сло бо дан Са мар џић, Ива на 
Ра дић Ми ло са вље вић  (Ур.) Европ ски гра ђа нин у вре ме ну кри зе, Бе о град, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, 2014, стр. 127-143.

31) Mic hael Shac kle ton, u: San dra Kröger (Ed.), “In ter di sci pli nary vi ews on po li ti cal re pre sen ta-
tion in the EU”, UCL Euro pean In sti tu te Wor king Pa per No. 4/2012., стр. 92.
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да је њи хо ва моћ огра ни че на при ме ном ква ли фи ко ва не ве ћи не у 
од лу чи ва њу. Ме ђу тим, ако гра ђа ни не мо гу да тра же од го вор ност 
сво јих вла да и пред став ни ка за по ли ти ке ЕУ, ако не мо гу да ор га-
ни зу ју опо зи ци ју у по ли тич ком си сте му пре ко во де ћих пар ти ја, он-
да се окре ћу екс трем ној де сни ци и евро-скеп тич ним пар ти ја ма.32)

Фи нан сиј ска кри за је до ве ла до по ли ти за ци је про це са европ-
ских ин те гра ци ја, а стро ге ме ре штед ње ко је ЕУ на ме ће су по ста ле 
до ми нант на те ма на ци о нал них по ли ти ка, што је до ве ло до 'бу ђе ња' 
прин ци па ла. Ван дер Еијк (Ce es van der Eijk) и Френ клин (Mark 
Fran klin) су још 2001. го ди не из не ли те зу да пи та ња европ ске ин-
те гра ци је пред ста вља ју ‘успа ва ног џи на’ јер око ових пи та ња по-
сто је по де ле ме ђу би ра чи ма ко је не на ла зе свој из раз у пар тиј ској 
утак ми ци. Ука за ли су да из не на ђу ју ће ве ли ки део би ра ча има пре-
фе рен ци је ве за не за ЕУ, али не мо гу да их из ра зе на из бо ри ма за то 
што је пар тиј ска утак ми ца огра ни че на на пи та ња ле ви ца/де сни ца, 
што пар ти је на мер но ра де ума њу ју ћи зна чај пи та ња европ ске ин те-
гра ци је у по ли тич ком жи во ту. Ова по де ла на за/ан ти ЕУ ори јен та-
ци је пред ста вља успа ва ног џи на у сми слу да, ако се про бу ди, мо же 
до ве сти до мо гућ но сти да дру ге сна ге ка пи та ли зу ју ‘џи на’ евро-
скеп ти ци зма33), што се у прак си и по твр ди ло ја ча њем евро скеп тич-
них стра на ка у ЕУ.34) 

Кри за је до ве ла до ве ли ких про ме на на из бо ри ма у зе мља ма 
евро зо не, а гра ђа ни су ма сов но ка жња ва ли пар ти је на вла сти.35) 
Вла де у Грч кој, Ир ској и Пор ту га лу су из гу би ле власт, а не ка да 
до ми нант не Ре пу бли кан ска пар ти ја у Ир ској и Па сок и Но ва де-
мо кра ти ја у Грч кој су забележиле нај ве ће гу бит ке у исто ри ји. Со-
ци ја ли сти у Шпа ни ји и Пор ту га лу су из гу би ли у ко рист опо зи ци-
је де сног цен тра. У Ита ли ји је при ти сак фи нан сиј ских тр жи шта и 
Европ ске цен трал не бан ке до вео до остав ке пре ми је ра Бер лу ско-
ни ја ко га је за ме ни ла тех но крат ска вла да на че лу са Ма рио Мон-
ти јем. На по то њим из бо ри ма у фе бру а ру 2013. го ди не, ко ми чар 

32) Ric hard Bel lamy and San dra Kro ger, “Euro pe Hits Ho me – the Do me stic de fi cits of Re pre-
sen ta ti ve De moc racy in EU Af fa irs”, UCL Euro pean In sti tu te Wor king Pa per No. 2/2011, стр. 
15-16.  

33) Ce es van der Eijk, Mark N. Fran klin, „The Sle e ping Gi ant: Po ten tial for Con te sta tion on 
Euro pean mat ters at Na ti o nal Elec ti ons in Euro pe“, Pa per de li ve red at the an nual me e ting of 
the Ame ri can Po li ti cal Sci en ce As so ci a tion, San Fran ci sco, CA, Sep tem ber 2001., http://shak-
ti.trin coll.edu/~mfran kli/vdE ijk%26Fran klin.pdf

34) Исто вре ме но у Ср би ји, на при мер, евро скеп ти ци оста ју у „мар ги нал ној ма њи ни“. Ви де-
ти: Ми лан Јо ва но вић, „Пар ла мен тар ни из бо ри у Ср би ји 2012. го ди не - ре зул та ти и по-
ли тич ке по сле ди це“, Срп ска по ли тич ка ми сао,  број 4/2012, год. 19. вол. 38, стр. 11-32. 

35) Bri gid Laf fan,  „Te sting Ti mes: The Gro wing Pri macy of Re spon si bi lity in the Euro Area“, 
West Euro pean Po li tics, 2014, Vol. 37, No. 2, 270–287., стр. 272-273.
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Бе пе Гри ло са сво јом ан ти-еста бли шмент гру пом Пет зве зди ца је 
осво јио тре ће ме сто са пре ко 25% гла со ва, док је по крет Гра ђан ски 
из бор до та да шњег тех но крат ског пре ми је ра Мон ти ја осво јио са мо 
10,5% гла со ва. У Фин ској, ан ти-ЕУ пар ти ја Пра ви Фин ци, ко ја се 
про ти ви пру жа њу по мо ћи по ср ну лим еко но ми ја ма евро зо не, је на 
из бо ри ма 2011. го ди не осво ји ла пре ко 19% гла со ва, што је по ве ћа-
ње од 15% у од но су на из бо ре 2007. Цен трал на стран ка је за бе ле-
жи ла нај ве ћи гу би так не ке стран ке у фин ској из бор ној исто ри ји. 
На хо ланд ским из бо ри ма 2010. го ди не, де мо хри шћа ни су из гу би ли 
12,9% гла со ва, док је ан ти-ЕУ Пар ти ја за сло бо ду по ве ћа ла број 
осво је них гла со ва за 9,6%. На кон па да хо ланд ске вла де 2012. го-
ди не одр жа ни су но ви из бо ри на ко ји ма су про-европ ске пар ти је 
ВВД и Ла бу ри стич ка стран ка по ве ћа ле број сво јих по сла ни ка за 
10, док су Пар ти ја за сло бо ду и Де мо хри шћа ни до жи ве ли по раз. 
Вла де су оста ле на вла сти у Есто ни ји, Аустри ји и Не мач кој, али 
је и ту би ло нео че ки ва них ре зул та та – Тим Штро нах (Te am Stro-
nach) је осво јио 11 ме ста у пар ла мен ту Аустри је, а ли бе ра ли, ва-
жан ко а ли ци о ни парт нер де мо хри шћа на у Не мач кој, ни су пре шли 
цен зус.36) У Фран цу ској, Ни ко ла Сар ко зи ни је осво јио дру ги пред-
сед нич ки ман дат, а по след њи у ни зу по тре са на из бор ној сце ни у 
ЕУ је пред ста вља ла по бе да грч ке пар ти је Си ри за на из бо ри ма у 
ја ну а ру 2015. го ди не. На из бо ри ма за ЕП 2014. го ди не до шло је до 
ја ча ња ан ти-ЕУ стра на ка у Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни ји, док су 
стран ке ле ви це оја ча ле у Грч кој, Шпа ни ји, Ита ли ји, а со ци ја ли сти 
фран цу ског пред сед ни ка Фран соа Олан да за бе ле жи ли свој нај го ри 
ре зул тат на из бо ри ма за ЕП. 

Ка кве мо гу да бу ду по сле ди це по ли ти за ци је по на ци о нал не 
пар ти је? Ро берт Ла дрех на ја вљу је не ко ли ко по сле ди ца.37) По ли ти-
ча ри ће би ти при мо ра ни на ис црп ни је ex an te из ја шња ва ње и ex 
post под но ше ње ра чу на не са мо у пар ла мен ту већ и ван ње га, тр пе-
ћи ве ће по сле ди це ме ђу вла ди них на год би по стиг ну тих у ЕУ и не ће 
ви ше мо ћи та ко ла ко да ‘окри вљу ју Бри сел’ за ре зул та те. Пар тиј-
ско за у зи ма ње ста во ва ће има ти по сле ди це по из бор ну утак ми цу, 
јер ће и оста ле пар ти је на па да ти ја сни је за у зе те ста во ве. Ја сни је  
из ја шња ва ње о ЕУ пи та њи ма ће усло жни ти пре го во ре о ко а ли ци о-
ним вла да ма, а и под ста ћи де ба ту ко ја ће ума њи ти кон сен зус ели та 
о прав цу европ ске ин те гра ци је. Све ово ће оте жа ти усва ја ње од лу-
ка у ЕУ.

36) Bri gid Laf fan, 2014, Ibid., стр. 272-273.

37) Ro bert La drech, 2007, Op. Cit., стр. 955-956.
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Ma ja V. Ko va ce vic

CI TI ZENS AND PO LI TI CAL PAR TI ES IN ELEC TO RAL 
PRO CES SES IN THE EURO PEAN UNION:   

NON-IN FLU EN TIAL PRIN CI PALS, 
UNRE SPON SI BLE AGENTS?

Re su me
This ar tic le se eks to ex plo re the ro les of ci ti zens and po li ti cal 

par ti es in po li ti cal pro cess in the Euro pean Union from the an gle of 
the prin ci pal-agent the ory. In all mo dern de moc ra ci es, re pre sen ta tion 
is or ga ni zed by po li ti cal par ti es. Party pro grams al low vo ters to exer-
ci se pro spec ti ve in flu en ce over po licy, whi le the de moc ra tic ac co un-
ta bi lity of mem bers of par li a ment is re a li zed thro ugh po li ti cal par ti es 
who se vo ting be ha vi or can be ob ser ved by vo ters. Party mem ber ship of 
mem bers of par li a ment and ca bi net mi ni sters is of ten as su med to ru le 
out con flic ting in te rests bet we en prin ci pals and agents, thus sol ving the 
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agency pro blem. In each prin ci pal-agent re la ti on ship agency pro blems 
li ke shir king or sa bo ta ge can oc cur if the agents do not be ha ve ac cor-
ding to the prin ci pal’s in te rests. In or der to con trol the ir agents, prin ci-
pals ha ve de ve lo ped dif fe rent mec ha nisms: two ex an te (scre e ning and 
se lec tion and con tract de sign) and two ex post (re por ting re qu i re ments 
and mo ni to ring). What this mo del can tell us abo ut the ro le of Euro-
pean ci ti zens and po li ti cal par ti es? Is the ir po li ti cal will on EU is su es 
re pre sen ted in the po li ti cal com pe ti tion, and do they con trol mem bers 
of par li a ment as the ir agents? 

The con te sta tion on Euro pean in te gra tion is struc tu red pre do mi-
nantly along Left/Right di men sion. Po li ti cal par ti es do not se em to as-
sign the we ight to EU that it de ser ves gi ven its gro wing im pact on na ti-
o nal de ci sion-ma king. Euro pean is su es we re tre a ted as se con dary, and 
po li ti cal par ti es are not playing a lin ka ge fun ction in re la tion to the EU. 
Elec ti ons for Euro pean Par li a ment are ‘se cond-or der na ti o nal con tests’, 
they are se con dary to the main - na ti o nal - elec to ral con test, and they 
are ‘na ti o nal’ rat her than ‘Euro pean’ con tests. The se cond-or der na tu re 
of Euro pean elec ti ons has two ef fects: lo wer tur no ut in Euro pean than 
na ti o nal elec ti ons, be ca u se par ti es de vo te fe wer re so ur ces to the se cam-
pa igns, and lo wer in cen ti ves for pe o ple to vo te in the se con tests. Euro-
pean elec ti ons gi ve ci ti zens an op por tu nity for ‘pro test vo te’ to pu nish 
go vern ment. As EP elec ti ons are con si de red se cond-or der, no man da te 
is ge ne ra ted for mem bers of Euro pean Par li a ment to act as Euro pean 
re pre sen ta ti ves. One re sult is con ti nued lack of in te gra tion of mem bers 
of Euro pean Par li a ment with the ir na ti o nal party, which it self has no de-
ve lo ped Euro-po li ci es.  But al so, the re is de moc ra tic de fi cit in si de po li-
ti cal par ti es sin ce party le a der ships in go vern ment are not ac co un ta ble 
to the ir na ti o nal par ti es in the co ur se of EU po licy and de ci sion-ma king, 
whet her in an ex an te or ex post man ner. 

When it co mes to the po li ti cal gro ups in the Euro pean par li a-
ment, the re is gro wing co he sion and po li ti cal gro ups are be co ming po-
wer ful ac tors. Ho we ver, na ti o nal po li ti cal par ti es are the real prin ci pals 
for mem bers of the Euro pean par li a ment, sin ce na ti o nal par ti es are in 
con trol of next elec tion no mi na tion, or fu tu re po li ti cal ca re er path.  

Po li ti cal par ti es ne e ded ‘per mis si ve con sen sus’ and de po li ti ci-
za tion of Euro pean in te gra tion pro cess. Ho we ver, world fi nan cial and 
sub se qu ent Euro-zo ne cri sis mar ked the be gin ning of the po li ti ci za tion 
of the Euro pean Union pro ject. Sin ce 2010, ac ross Euro pe a num ber 
of esta blis hed po li ti cal par ti es ha ve suf fe red un pre ce den ted los ses and 
po pu list par ti es ha ve be ne fi ted from vo ter dis sa tis fac tion. With awa ked 
prin ci pals, Euro pean po li ti cal par ti es and po li ti ci ans will be con stra i ned 
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by mo re ac ti ve par li a men tary and ex tra-par li a men tary ac co un ta bi lity to 
the ir vo ters. 
Key words: Euro pean Union, ci ti zens, par ti es, elec ti ons, prin ci pal-agent, 

Euro pean Par li a ment 
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