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Сажетак
Избори за Европски парламент до 2014. године код
истраживача су оцењивани као „другостепени“,
што су потврђивала и истраживања јавног мњења
у Европској унији. Наиме, грађани су сматрали да
Европскипарламентнедоносиважнеодлуке,панису
у значајнијем броју ни излазили на биралишта, чиме
јелегитимитетидеморкатичностовеинституције
биодоведенупитање.
Схватившинасталипроблем,уБриселусусепотру
дили да до овогодишњих избора (мај 2014. године)
Лисабoнскимуговоромпредајупарламентуновенад
лежностикакобизаинтересовалибирачедаизађуна
изборе и потврде легитимитет и деморкатичност
институцијаЕвропскеуније.УтомкотнекстуЕвроп
скипарламентједобиомогућностдабира„премије
ра“Европске уније (председникаЕвропске комисије),
даусвајабуџет,каоиовлашћењадасебависпољном
политикомизаштитомљудскихправаислобода.Из
бор„премијера“Европске унијетумачисекаоусва
јањеобрасцастварањаопштеевропскихполитичких
лидера,штоизборимадајеновудимензијуиквалитет.

* На уч ни са вет ник
** Ис тра жи вач са рад ник
*** Рад је на стао у окви ру про јек та „Де мо крат ски и на ци о нал ни ка па ци те ти по ли тич ких 

ин сти ту ци ја Ср би је у про це су ме ђу на род них ин те гра ци ја“ (179009), ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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Но,изборизаЕвропскипарламент,мимовољеБрисе
ла,доносејошједнуважнуновину–појавуопозиције,
првипутуисторијиЕвропскогпарламентаимашан
седаформирафракцију,чимебимогаодазначајније
утиче на одлуке парламента. Наиме, према истра
живњимајавногмњења25одстопосланичкихместа
заузећеопозициионепартијеипојединцикојисезала
жу за престанак постојањаЕвропске уније.Другим
речима, општа карактеристика избора за Европски
парламент2014.годинејегласањеproetcontraЕвроп
скеуније.
Кључнеречи:Европскипарламент,избори,демокра
тија, Европска унија, интеграције, политички иден
титет.

Jу на (27–28)  2013. го ди не на са ми ту у Бри се лу ли де ри др жа ва 
ко ји чи не Европ ску уни ју до го во ри ли су се да из бо ре за Европ-

ски пар ла мент по ме ре са 5–8. ју на на 22–25. мај 2014. го ди не.1) Као 
фор мал ни по вод на ве де но је да ли де ри др жа ва Европ ске уни је сма-
тра ју не прак тич ним да се из бо ри одр же у вре ме по чет ка го ди шњих 
од мо ра. Дру га ва жна од лу ка је да се на спо ме ну тим из бо ри ма ве ли-
ком бро ју др жа ва Уни је (Аустри ји, Бел ги ји, Бу гар ској, Хр ват ској, 
Че шкој, Грч кој, Ма ђар ској, Ир ској, Ли тва ни ји, Ле то ни ји, Пор ту га-
ли ји и Ру му ни ји) ума њу је број по сла ни ка у Европ ском пар ла мен ту 
за је дан, а Не мач кој за три. Ова од лу ка је до не та због де мо граф ске 
си ту а ци је у не ким др жа ва ма (сма њен број ста нов ни ка). Пар ла мент 
ће, да кле, због то га у но вом са зи ву има ти 751 по сла ни ка уме сто 
до са да шњих 754. 

Европ ски пар ла мент пред ста вља над на ци о нал ну ин сти ту ци ју 
вла сти у Европ ској уни ји, а по сла ни ке би ра гра ђан ство ди рект но 
на из бо ри ма на рок од пет го ди на.2) Ова чи ње ни ца ди рект ног из бо-
ра по сла ни ка опре де љу је раз ли ку из ме ђу Европ ског пар ла мен та и 
оста лих (за пад них) ме ђу на род них ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја где 
кључ не љу де де ле ги ра ју на ци о нал ни за ко но дав ни ор га ни (Са вет 
Евро пе, ОЕБС, НА ТО). Европ ски пар ла мент фор ми ра ле су 1957. 
го ди не шест др жа ва (Бел ги ја, Хо лан ди ја, Лук сем бург, Фран цу ска, 
Ита ли ја и Не мач ка). На пор та лу Европ ског пар ла мен та (www.euro-

1) Алек сан др Ши шло, Стра ны ЕС одо бри ли пе ре нос вы бо ров в Евро пар ла мент на май 
2014 го да, ИА Но во сти http://ria.ru/world/20130615/943550295.html#ixzz31ccA SMUI

2) В 2014 го ду про й дут вы бо ры в Евро пе й ский пар ла мент, http://www.ci krf.ru/ban ners/pre-
si dent_usa/2013_ju ne.html
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parl.eu.int) пи ше да је Рим ским уго во ром из 1957. го ди не фор ми-
ран Европ ски пар ла мент ко ји је имао над ле жност да „раз ма тра и 
кон тро ли ше“ из вр шну власт, а са сто ји се од пред став ни ка на ро да 
др жа ва-чла ни ца Европ ске за јед ни це.3)

Иако има ви ше де це ниј ску тра ди ци ју по ста ја ња, до да на да-
на шњег струч ња ци сма тра ју да се Европ ски пар ла мент на ла зи у 
сен ци дру гих ин сти ту ци ја Европ ске уни је. Европ ски пар ла мент 
ни је имао ве ли ка овла шће ња, што је код ста нов ни ка Уни је не га-
тив но ути ца ло на од нос пре ма овој ин сти ту ци ји. У уџ бе ни ци ма о 
пар ла мен та ри зму Европ ски пар ла мент се ква ли фи ко вао ви ше као 
Са вет или Ко ми си ја, а тек по том као пар ла мент (ко ји је „глас де мо-
крат ског фе де ра ли зма“).4) Из бо ри за Европ ски пар ла мент по че ли 
су да се прак ти ку ју по сле од лу ке Европ ског са ве та 1–2. де цем бра 
1975. го ди не, ко ји је и од ре дио да тум пр вих из бо ра: мај – јун 1978. 
го ди не.5) Ак ту ел ни из бо ри за Европ ски пар ла мент 2014. го ди не, 
спро во де се на осно ву Ли са бон ског уго во ра, ко ји је фак тич ки за-
ме на за Устав Европ ске уни је, чи је је до но ше ње иза зва ло ве ли ку 
по ли тич ку кри зу у Уни ји 2004. и 2005. го ди не. Ли са бон ски уго вор 
је мо ди фи ко ва на вер зи ја Уго во ра о Уста ву за Евро пу и одо брен је 
од стра не Европ ског са ве та у Ли са бо ну 19. ок то бра 2007. го ди не, 
пот пи сан 13. де цем бра 2007. го ди не од стра не 27 ше фо ва др жа ва 
или вла да чла ни ца Европ ске уни је, а сту пио је на сна гу 1. де цем бра 
2009. го ди не.6) Иако је Ли са бон ски уго вор до нео од ре ђе не прав-
не по прав ке у сме ру де мо кра ти за ци је ин сти ту ци ја Европ ске уни је, 
ова над на ци о нал на тво ре ви на се и да ље до жи вља ва као „има нент-
но не де мо крат ска“,7) те мај ски из бо ри 2014. го ди не тре ба та кву 
пред ста ву о Уни ји да из ме не.

Eвропски пар ла мент је је дан од се дам ин сти ту ци ја Европ ске 
уни је и има се ди ште у Стра збу ру, а по вре ме но одр жа ва сед ни це и у 
Бри се лу и Лук сем бур гу. У ак ту ел ном са зи ву има се дам фрак ци ја и 
мно штво по сла ни ка ко ји не при па да ју ни јед ној пар ти ји. Eвропски 

3) Вы бо ры в Евро пар ла мент-2004, http://www.stra ta ge ma.org/pu bli ca ti ons/po li ti cal-tec hno-
logy/item_78.html, 23.06.2004

4) Евро пе й ский пар ла мент, http://www.za kro ma.na rod.ru/
5) Исто.
6) Де ја на Вук че вић, Европскаунијакаостратешкипартнер, Ин сти тут за по ли тич ке сту-

ди је, Бе о град, 2013, стр. 85.; Упор.: ЕвропейскийсоюзвXXIвеке:времяиспытаний, 
под ре дак ци ей О. Ю. По тем ки ной, Вес мир, Мо сква, 2012, стр. 11–12.

7) Бог да на Ко ље вић, „`Европско питање` и пра ва де мо кра ти ја у 21. ве ку“, Политичкаре
вија, бр. 4, Бе о град, 2012, стр. 1.; Упор.: Ср ђан М. Пе ри шић, „Пост мо дер но не ста ја ње 
по ли тич ког и де мо кра ти је“,Политичкаревија, бр. 24, Бе о град, 2012, стр. 139–154.
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пар ла мент, има три ва жна за дат ка: кон тро ли ше рад Европ ске ко ми-
си је, до но си за ко не и бу џет Уни је. 

Рас по де ла по сла ни чих ман да та у Европ ском пар ла мен ту из ме ђу 
др жа ва-чла ни ца Европ ске уни је 2009–2014. го ди не

Држава–чланица
Европскеуније

Бројпосланичких
местаупериоду
2009–2014године

Бројпосланичких
места(ускладуса

резолуцијомЕвропског
парламентаод

13.марта2013.године)
Немачка 99 96

Фран цу ска 74 74
Ве ли ка Бри та ни ја 73 73

Ита ли ја 73 73
Шпа ни ја 54 54
Пољ ска 51 51
Румунија 33 32
Хо лан ди ја 26 26
Белгија 22 21
Мађарска 22 21
Грчка 22 21

Португалија 22 21
Чешка 22 21
Шведска 20 19
Аустри ја 19 19
Бугарска 18 17

Дан ска 13 13
Сло вач ка 13 13
Фин ска 13 13
Ирска 12 11

Литванија 12 11
Хрватска – 11
Летонија 9 8
Сло ве ни ја 8 8

Ки пар 6 6
Лук сем бург 6 6

Мал та 6 6
Есто ни ја 6 6
Укуп но 754 751

Фран цу ски ана ли ти чар Жан Фран соа Же рар (Jean-François Gé-
rard) ис ти че да ни је тај на да европ ски по сла ни ци не во ле да од ла зе 
на сед ни це Европ ског пар ла мен та у Стра збур.8) По треб но је да та-

8) Jean-François Gérard, „Le Par le ment européen vit-il ses der ni ers jo urs à Stras bo urg?“, Le
HuffingtonPost, 11/10/2013
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мо бу ду око че ти ри да на сва ког ме се ца, при че му не ма ју вре ме на 
да про ше та ју гра дом или ура де не што за се бе, та ко да не осе ћа ју 
ни ка кву ве зу са овим гра дом, на су прот си ту а ци ји са Бри се лом. За 
пар ла мен тар це Стра збур је за твор из ко га је те шко иза ћи.9) Ра ни је 
су из бо ри за Европ ски пар ла мент би ли по ва жно сти „дру го сте пе-
ни“, али са да се си ту а ци ја про ме ни ла.10)

Пред сед ник Европ ске ко ми си је Жо зе Ма ну ел Ба ро зо је већ са-
оп штио да ће ре зул та ти из бо ра за ЕП би ти ин ди ка тор од но са Евро-
пља на пре ма свим ин сти ту ци ја ма Европ ске уни је, а не са мо пре ма 
ЕП. Да бри сел ска би ро кра ти ја има раз ло га за за бри ну тост сви ма је 
ја сно: ве ли ка не за по сле ност, слаб еко ном ски раст евро-зо не је већ 
на ру шио имиџ Уни је и ње них ин сти ту ци ја, као и по је ди них по ли-
ти ча ра чи ја по ја ва у јав но сти иза зи ва не га тив не ре ак ци је јав но сти, 
јер су „си но ним зла“.11) Ни во по ве ре ња у ин сти ту ци је Европ ске 
уни је, као и у са му Уни ју је од 2009. го ди не пао са 47 на 31 од сто 
2014. го ди не. Ста нов ни ци до жи вља ва ју Уни ју као „обе сни ре гу ли-
шу ћи ме ха ни зам“, ко ји је, уз то и пре ви ше би ро кра ти зо ван. Ин те-
ре сант но је да на овај на чин о Уни ји раз ми шља 85 од сто Не ма ца 
(ис тра жи ва ње на ру чи ла Европ ска ко ми си ја), а слич но је и у дру-
гим др жа ва ма чла ни ца ма Уни је, где је тро је од че тво ро са гла сно 
са прет ход ним тврд ња ма. Евро пља ни сма тра ју да не мо гу да ути чу 
на од лу ке по ли ти ча ра у Бри се лу (ко ји су се оту ђи ли од на ро да) и 
66 од сто је из ја ви ло да њи хо ви гла со ви ни шта не зна че у Европ ској 
уни ји. На тај на чин евро скеп ти ци има ју све ши ру гла сач ку ба зу, 
што иза зи ва страх у Бри се лу (ко ји их до жи вља ва ве о ма не га тив но 
и ква ли фи ки је као „екс тре ми сте“ и „ра ди ка ле“).

Зна ча јан број ана ли ти ча ра из Европ ске уни је до са да је сма-
трао да ће се у ра ду Европ ског пар ла мен та ма ло шта из ме ни ти, те 
да ће «на род ња ци» и со ци јал-де мо кра те и да ље очу ва ти ве ћи ну, та-
ко да ће они са ми до но си ти ва жне од лу ке без евро скеп ти ка и про-
тив ни ка Уни је са де сни це. На рав но, по сле усва ја ња Ли са бон ског 
уго во ра ви ше ни је та ко. На и ме, Европ ски пар ла мент има мо гућ-
ност да се ак тив но и до ста ефи ка сно ба ви спољ ном по ли ти ком, тј. 
„за шти том де мо кра ти је и сло бо да“, ка ко на ни воу Европ ске уни је 
та ко и на ме ђу на род ном ни воу. Да ље, Европ ски пар ла мент је и фо-
рум где о сво јим про бле ми ма мо гу да го во ре и ма ле др жа ве чла ни-

9) Исто. 
10) Исто. 
11) Исто. 
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це Уни је. Да ље, уко ли ко се, да кле, ре ал но са гле да уло га Европ ског 
па ра мен та при ли ком до но ше ња бу џе та Уни је, за тим у фор ми ра њу 
по ли тич ких ли де ра и са ме по ли ти ке, он да је ја сно да су из бо ри за 
Европ ски пар ла мент ва жни и да тре ба у њи ма уче ство ва ти пу ним 
ка па ци те том и не под ле га ти де фе ти стич ким при ча ма да је ова ин-
сти ту ци ја мар ги нал на. Уко ли ко је не ка да и би ла на мар ги ни, очи-
глед но је да ви ше ни је.

Из бо ри за Европ ски пар ла мент (22 – 25. мај 2014. го ди не) омо-
гу ћи ће и да око 500.000.000 ста нов ни ка Уни је уче ству је у из бо ру 
751 по сла ни ка. Ово су осми из бо ри за Европ ски пар ла мент (пр-
ви су би ли 1979. го ди не), ко ји у од но су на прет ход не, ипак има ју 
ве ћу ва жност, али и од ре ђе ну по себ ност, пре све га што ће се по 
пр ви пут по ја ви ти опо зи ци ја оп ште е вроп ској иде ји ка кву за го ва ра 
Бри сел. Из бо ри за Европ ски пар ла мент су, та ко ђе, ва жни јер је то 
је ди на ин сти ту ци ја у Европ ској уни ји ко ја се би ра ди рект но од гра-
ђа на. Из ла зност и ак тив ност гра ђа на пар ла мен ту да је ле ги тим ност 
и де мо кра тич ност.12) Уко ли ко бу де ма ла из ла зност, мо гу по бе ди ти 
про тив ни ци евро ит не гра ци ја (тзв. по пу ли сти), чи ме ће функ ци о-
ни са ње ове ин сти ту ци је би ти угро же но. Без са гла сно сти Европ-
ског пар ла мен та ни је мо гу ће усво ји ти ни је дан прав ни акт на ни воу 
Европ ске уни је. У пар ла мен ту се до но се од лу ке ко је се ти чу свих, 
на при мер у обла сти по љо при вре де, ко је су мно го ва жни је од оних 
до не се них на на ци о нал ном ни воу. И, на рав но, не нај ма ње ва жно, 
из бо ри за Европ ски пар ла мент су ва жни и због то га што зна чај ове 
ин сти ту ци је ра сте. На при мер, ни је мо гу ће усво ји ти бу џет Европ-
ске уни је без одо бре ња Европ ског пар ла мен та, а усва ја ње бу џе та 
пред ста вља нај ва жни је сред ство у фор ми ра њу европ ске по ли ти ке.

За ме ди је глав на „ин три га“ ве за на за из бо ре за Eвропски пар-
ла мент је ко ли ка ће би ти из ла зност, с об зи ром на но ву уло гу Европ-
ског пар ла мен та, ме диј ски „при ти сак“ на ста нов ни штво да иза ђе 
на из бо ре, те ко ли ко ће по сла нич ких ме ста до би ти евро скеп ти ци.13) 

12) По че му вы бо ры в Евро пар ла мент ва жны?, http://rus.del fi.ee/pro jects/opi nion/poc he mu-
vybory-v-evro par la ment-vazhny.d?id=67914503

13) К. Сте па нян, Пред сто я щ ие вы бо ры в Евро пар ла мент: ка ко вы шан сы евро скеп ти ков?, 
http://www.ar me dia.am/?ac tion=Euro pe a nIn te gra tion&what=show&id=1247173194&lang=
rus 17.02.2014
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ОИЗЛАЗНОСТИБИРАЧА

На и ме, по пр ви пут, ма кар фор мал но, Европ ски пар ла мент ће 
има ти ути цај на из бор бу ду ћег „пре ми је ра“ Европ ске уни је. Из-
бо ри се одр жа ва ју и у ат мос фе ри сма ње ног по ве ре ња ста нов ни-
ка ста рог кон ти нен та у Европ ску уни ју. Евро пља ни и да нас има ју 
осе ћај да ни ка ко не мо гу да ути чу на до но ше ње од лу ка на ни воу 
Европ ске уни је, а тај осе ћај да нас је ја чи не го ју че. Пре ма ис тра-
жи вач ким аген ци ја ма Уни је 66 од сто би ра ча сма тра да „њи хов гас 
у Уни ји не игра ни ка кву уло гу“. На тај на чин евро скеп ти ци има ју 
ви ше шан си, јер има ју ве ћу би рач ку ба зу. На при мер, у Ита ли ји је 
ни во евро скеп ти ци зма код би ра ча до сти гао 50 од сто, а чак 53 од-
сто ста нов ни ка Ита ли је се бе не сма тра гра ђа ни ма Европ ске уни је. 
Дру гим ре чи ма, оп шта ка рак те ри сти ка из бо ра за Европ ски пар ла-
мент 2014. го ди не је гла са ње pro et con tra Европ ске уни је.14)

Ли тван ска „Ге о по ли ти ка“ до не ла је 12. ма ја 2014. го ди не сво ју 
ана ли зу из бо ра за Европ ски пар ла мент ис ти чу ћи но ве иза зо ве ко је 
но се ови из бо ри. На и ме, Европ ски пар ла мент је јед на од ва жних 
ин сти ту ци ја Европ ске уни је иако је ауто ри тет и ути цај пар ла мен-
та у струк ту ри упра вља ња Европ ском уни јом, али и код ста нов-
ни штва, не ве лик.15) У ма ју 2014. го ди не се одр жа ва ју осми из бо ри 
за Европ ски пар ла мент, а они од ра жа ва ју ве ли ке про бле ме и још 
ве ће иза зо ве за европ ски пар ла мен та ри зам. Пр во, у Европ ској уни-
ји по сто ји ма ла из ла зност би ра ча на би ра ли шта ка да је у пи та њу 
Европ ски пар ла мент. Из бо ри се одр жа ва ју у ле то ка да ста нов ни ци 
од ла зе на го ди шње од мо ре, па је из тих раз ло га до не та од лу ка да 
се по ме ре за мај (ма да не ки твр де и због Укра ји не, јер се та мо се 
из бо ри у ор га ни за ци ји но ве пу чи стич ке вла де та ко ђе одр жа ва ју 25. 
ма ја). Пот пред сед ник Европ ске ко ми си је, Ви ви ен Ре динг, из ја ви ла 
је да одр жа ва ње из бо ра за Европ ски пар ла мент и исто вре ме но одр-
жа ва ње из бо ра у Укра ји ни пред ста вља ју знак европ ске бу дућ но сти 
Укра ји не.16) На рав но, по сто је и дру ги раз ло зи ма ле из ла зно сти би-
ра ча по во дом из бо ра у Уни ји, а јед но је фор ми ра но ми шље ње код 
ста нов ни ка да Европ ски пар ла мент не од лу чу је ни о че му ва жном. 
Дру гим ре чи ма би ра чи осе ћа ју да њи хо ви гла со ви ни шта не ре ша-
ва ју. 

14) http://www.reg num.ru/news/po lit/1795952.html#ixzz31cdr se7f 
15) Ва дим Во ло вой, «Вы бо ры в Евро пар ла мент: ак цен ты и вы зо вы», Geopolitika, 

12/05/2014  
16) Ви це-пре зи дент ЕК: Вы бо ры в Укра и не в один де нь с вы бо ра ми в ЕС - знак евро пе й ско-

го бу ду щ е го,http://fo cus.ua/fo re ign/298371/, 22.02.2014 
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У Европ ској уни ји за из бо ре раз ли ку ју ак тив но и па сив но би-
рач ко пра во. Гла са ти мо гу сви гра ђа ни Уни је без об зи ра у ко јој др-
жа ви жи ве. Го ди не ста ро сти од ко јих се сти че из бор но пра во је у 
Аустри ји пу них 16 го ди на, а 18 у оста лим чла ни ца ма. У не ко ли ко 
др жа ва (Бел ги ја, Грч ка, Ки пар и Лук сем бург) гла са ње је оба ве зно. 
Кан ди да ти за по сла ни ке мо ра ју има ти нај ма ње 18 го ди на (Не мач-
ка, Дан ска, Шпа ни ја), од но сно 25 го ди на (Грч ка, Ита ли ја и Ки пар). 
Од 1993. го ди не ста нов ни ци Европ ске уни је има ју пра во да се кан-
ди ду ју на из бо ри ма у би ло ко јој др жа ви чла ни ци Уни је, а до са да је 
у ствар но сти и за бе ле же но не ко ли ко де се ти на ова квих слу ча је ва.   

За ко но дав ство др жа ва-чла ни ца Уни је по пи та њу из бо ра за 
Европ ски пар ла мент се до ста раз ли ку је, а по нај ви ше у сле де ћа 
три пи та ња: на чин при ку пља ња пот пи са по др шке, фи нан си ра ње 
из бор не кам па ње, као и ду жи на тра ја ња кам па ње. У 21 др жа ви-
чла ни ци из бо ри се спро во де у не де љу, а у Ве ли кој Бри та ни ји и 
Хо лан ди ји у че твр так. У Ир ској у пе так, Че шкој у пе так и су бо ту, 
а у Ли тва ни ји и Ита ли ји у су бо ту и не де љу. У Бри се лу сма тра ју да 
је то глав ни раз лог ма ле из ла зно сти би ра ча, ко ји је 2009. го ди не 
пао на исто риј ски ми ни мум од 43 од сто иза шлих би ра ча са пра вом 
гла са.  За пра во, из ла зност би ра ча на гла сач ка ме ста бе ле жи пад 
од мах по сле пр вих из бо ра 1979. го ди не ка да је на европ ским пар-
ла мен тар ним из бо ри ма гла са ло 61,99 од сто гла са ча, 1984. го ди не 
из ла зност је па ла на 58,98 од сто, а 1994. го ди не на 56,67 од сто, да 
би 2004. го ди не до шла до ми ни му ма од 45,47 по сто иза шлих гла са-
ча.17) Го ди не 2009. би ла је го ди на ре корд но ма ле из ла зно сти - про-
сеч на из ла зност по др жа ва ма-чла ни ца ма Уни је би ла је ма ња од 44 
од сто. По сле ових из бо ра по ја вио се тер мин «ни во не у че шћа».18)

Ка ко би се по ве ћа ла из ла зност би ра ча, у Бри се лу је до не та од-
лу ка да се из бо ри за Европ ски пар ла мент учи не оп ште е вроп ским 
до га ђа јем, а да би  се то по сти гло и да би се  за ин те ре со ва ли би ра-
чи, омо гу ће но је да пар ла мент пред ла же «пре ми је ра» Уни је. 

Јед но од ва жних пи та ња је за што би ра чи у Европ ској уни ји 
ни су за ин те ре со ва ни за из бо ре по сла ни ка у Европ ски пар ла мент? 
Ово ни је са мо пи та ње ле ги ти ми те та пар ла мен та већ и етич ко пи та-
ње. На и ме, на прет ход ним из бо ри ма 2009. го ди не у про се ку сва ки 
дру ги би рач ни је гла сао, док у Сло вач кој и не ким дру гим др жа ва ма 

17) Исто.
18) Исто.
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ово пра во је ис ко ри стио тек сва ки пе ти гла сач. Ка ко се, да кле, бо-
ри ти са па сив но шћу би ра ча?19) 

«Ако твој де да не ма чи ме да се ба ви, по ша љи га у Европ ски 
пар ла мент» («Hast du einen Opa, schick ihn nach Euro pa!”) гла си јед-
на ри мо ва на ре че ни ца по пу лар на у Не мач кој. На и ме, пар ти је су у 
Европ ски пар ла мент сла ле сво је ве те ра не, ислу же не или ком про-
ми то ва не ка дро ве, ко ји ви ше ни су има ли ни ка кве шан се да до би ју 
ка кво ва жно ме сто у сво јој др жа ви.20)  

Глав ни раз лог ма ле из ла зно сти би ра ча на из бо ре за Европ ски 
пар ла мент је не га тив но ми шље ње гра ђа на о овој ин сти ту ци ји.21) 
По ред то га, ста нов ни ци Уни је још увек не зна ју ка ко Бри сел и 
Стра збур ди рект но ути чу на њи хов жи вот. На рав но, има ми шље ња 
да је узрок ма ле из ла зно сти гла са ча и то што љу де не ин те ре су ју 
оп ште е вроп ске те ме, као и то што не ма ли де ра оп ште е вроп ског 
ни воа. По сто је ћи по ли ти ча ри су ане мич ни и про сеч не би ро кра те, 
че сто без по ли тич ког та лен та и не мо гу да за ин те ре су ју ста нов ни-
ке за оп ште е вроп ску по ли ти ку. 

Р. Да ни ел Кел ман и Ананд Ме нон кон ста ту ју да Европ ска уни-
ја пре жи вља ва исто вре ме но ле пе и те шке тре нут ке. У те шке тре-
нут ке убра ја ју пад по др шке ин те гра ци ја ма на исто риј ски ми ни-
мум. Исто вре ме но Уни ја има и ве ли ке еко ном ске про бле ме, док је 
њен опо ра вак пре спор. У Ју жној Евро пи чи та ве ге не ра ци је мла дих 
(од 30 до 50 од сто) ра сту, а да не зна ју шта је рад но ме сто. У Фран-
цу ској, Грч кој, Ма ђар ској и Хо лан ди ји ја ча опо зи ци ја ко ја је не при-
ја тељ ски на стро је на пре ма Европ ској уни ји и има ју не ве ро ват ну 
по др шку би ра ча. Украт ко ре че но, Европ ска уни ја ни ка да ни је би ла 
сла би ја и не по пу лар ни ја.22) По зи тив но је што је Уни ја пре бро ди ла 
кри зу евра и евро-зо не, чи ме је очу ва на ста бил ност фи нан сиј ског 
сек то ра. 

Што се ти че из бо ра за Европ ски пар ла мент Р. Да ни ел Кел ман 
и Ананд Ме нон ми сле да ће их обе ле жи ти ма ла из ла зност би ра ча 
и успех про тив ни ка Европ ске уни је.23) Ипак, Бри сел је до нео од-
лу ку да из бо ре учи ни за ни мљи вим та ко што Европ ски пар ла мент 

19) Сан дра Буц, Ми ха ил Бу шу ев, По че му из би ра те лям не ин те ре сны вы бо ры в Евро пар ла-
мент?, http://new sland.com/news/de tail/id/1367222/ 

20) Исто.
21) Исто. 
22) R. Da niel Ke le men / Anand Me non, „Fight Club“, ForeignAffairs, 20/05/2014
23) Исто. 
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пред ла же пред сед ни ка Европ ске ко ми си је. Ипак, ово овла шће ње је 
за сно ва но на про бле ма тич ном ту ма че њу Ли са бон ског уго во ра (ра-
ди се о „но вој ин тер пре та ци ји дво сми сле не фор му ла ци је у Ли са-
бон ског уго во ру“), пре ма ко јој Европ ски са вет од ре ђу је ко ће би ти 
пред сед ник Европ ске ко ми си је, „при ма ју ћи к зна њу ре зул та те из-
бо ра за Европ ски пар ла мент.24) С тим у ве зи пар ла мен тар не пар ти је 
пред ла жу кан ди да те за пред сед ни ка Европ ске ко ми си је, при че му 
су, фак тич ки, пре тво ри ле пред сед ни ка Ко ми си је у не што слич но 
пре ми је ру, ко ји тре ба да ис пу ња ва на ло ге пар ла мен та. 

ЕВРОПСКИПАРЛАМЕНТ
ИИЗБОРЕВРОПСКОГ„ПРЕМИЈЕРА

Осо бе ност ово го ди шњих из бо ра за Европ ски пар ла мент, а у 
скла ду са Ли са бон ским уго во ром, је сте да ова ин сти ту ци ја мо-
ра уче ство ва ти у из бо ру европ ског «пре ми је ра», тј. пред сед ни ка 
Европ ске ко ми си је, та ко што ће европ ске по ли тич ке пар ти је пред-
ла га ти сво је кан ди да те, а кан ди дат ко ји обез бе ди по др шку ве ћи не 
по сла ни ка за у зе ће ту по зи ци ју. За са да је не ја сно из Ли са бон ског 
уго во ра да ли др жа ве-чла ни це Уни је тре ба да одо бре овај из бор. 

Дру ги ва жан мо ме нат је ве за из бо ра за Европ ски пар ла мент и 
ше фа Европ ске ко ми си је. На и ме, пре ма но вим пра ви ли ма, сва ка 
европ ска пар ти ја има пра во да кан ди ду је свог чо ве ка на то ме сто, 
да би ко нач ну ли сту кан ди да та за ше фа Европ ске ко ми си је утвр дио 
пар ла мент. По зна ти су сле де ћи кан ди да ти:

1. Европ ска на род на пар ти ја – бив ши пре ми јер Лук сем бур га 
Жан-Клод Јун кер; 

2. Про гре сив на али јан са со ци ја ли ста и де мо кра та – са да-
шњи шеф Европ ског пар ла мен та Мар тин Шулц; 

3. Али јан са ли бе ра ла и де мо кра та за Евро пу – бив ши пре-
ми јер Бел ги је Ги Вер хоф стадт; 

4. Зе ле ни – по сла ник Европ ског пар ла мен та Жо зе Бо ве и 
Не ми ца Фран ци ска Ке лер; 

5. Европ ска ује ди ње на ле ви ца – ли дер грч ке ко а ли ци је «СИ-
РИ ЗА» Алек сис Ци прас.

Ка да се то зна, те шко је и по ми сли ти да ће глав ну реч у из бо ру 
ше фа Европ ске ко ми си је (вла де) има ти глас ста нов ни ка Европ ске 
уни је. Нај ве ро ват ни ју од лу ку о но вом ше фу Европ ске ко ми си је до-

24) Исто. 
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не ће Не мач ка, а по том ће се та од лу ка «про ву ћи» фор ме ра ди кроз 
пар ла мент.25) Ипак, из бо ри за Европ ски пар ла мент су ва жни јер но-
ви на чин из бо ра „пре ми је ра“ Европ ске уни је зна чи да се ус по ста-
вља обра зац фор ми ра ња по ли тич ких ли де ра Уни је.

ОПОЗИЦИЈА–ИЕВРОПСКИПАРЛАМЕНТ?

Кра јем мар та 2014. го ди не Ан дреј Фе дја шин је ис та као но-
ву ка рак те ри сти ку из бо ра за Европ ски пар ла мент. На и ме, де сне 
и ле ве пар ти је ста рог све та за јед но мо ти ви шу би ра че да иза ђу на 
из бо ре и гла са ју про тив европ ских би ро кра та, зе ле на шких европ-
ских ба на ка, ши ре ња Европ ске уни је, ми гра ци је у Уни ју, про тив 
европ ских ду го ва и ду го ва ња и на рав но, про тив ру ко вод ства Уни је 
у Бри се лу.26)  

Ин те ре сант ну ана ли зу по пи та њу из бо ра за ЕП дао је Зил-
ке Ве тах, ко ји пи ше да мај ски из бо ри има ју ка рак тер „на па да на 
Европ ску уни ју“.27) На и ме, уоча ва ју ћи ва жност ЕП, а као љу ти про-
тив ни ци ова кве Европ ске уни је са ве ли ком енер ги јом, пар ти је ле-
ви це и де сни це кан ди ду ју се за из бо ре са же љом да оства ре што 
ве ћи ути цај у овој ин сти ту ци ји. Ин те рес гра ђа на за из бо ре по ди гла 
је ин фор ма ци ја да се пре ко ЕП же ли омо гу ћи ти по ли ци ји да се 
у све ауто мо би ле угра ђу ју чи по ви ко ји би омо гу ћи ли да се сва ки 
ауто мо бил чи ји во зач кр ши са о бра ћај не про пи се од мах бло ки ра и 
ис кљу чи из са о бра ћа ја. По ја ви ле су се ин фор ма ци је да то ни је то-
ли ко ме ра без бед но сти ко ли ко при ти сак про из во ђа ча те тех но ло-
ги је да се при ме ни и омо гу ћи им ве ли ка за ра да. Ина че, ста ри са зив 
Европ ског пар ла мен та фор ми рао је рад ну гру пу ко ја је тре ба ло да 
про у чи овај про блем, али ни је до нео ни ка кво ре ше ње, те сва ка ко 
овај „врућ кром пир“ че ка но ви са зив. У Бри та ни ји, чи ји су гра ђа ни 
ве о ма осе тљи ви на пи та ње ка зни у са о бра ћа ју, ова кви пред ло зи са-
мо да ју ве тар у ле ђа евро скеп ти ци ма. 

Има ју ћи, да кле, у ви ду ис тра жи ва ња јав ног мње ња о то ме да 
ће опо зи ци ја има ти око 25 од сто по сла ни ка у ре до ви ма но вог са зи-
ва Европ ског пар ла мен та, а да прак тич но у до са да шњим са зи ви ма 
ни је би ло опо не на та евро оп ти ми сти ма, ство ри ће се са свим но ва 

25) Исто. 
26) Ан дрей Фе дя шин, Вы бо ры в Евро со юз: пра во-ле вый марш не до во ль ных, http://rus.ru-

vr.ru/2014_03_31/Vi bo ri-v-Evro so juz-pra vo-le vij-marsh-ne do vol nih-4303/, 31 мар та 2014
27) Sil ke Wet tach,  „Euro pa wahl: An griff auf die Europäische Union“, WirtschaftsWocheHeute, 

11/02/2014
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си ту а ци ја. У том ду ху шпан ски пор тал abc.es из ве шта ва да се слу-
жбе ни ци и вла да ју ћа гар ни ту ра при пре ма ју за при су ство опо зи ци-
је. „При пре ме“ озна ча ва ју ка ко ди сци пли но ва ње вла сти тих по сла-
ни ка, та ко и од ре ђе не ин струк ци је слу жба ма пар ла мен та ка ко да 
оп стру и шу опо зи ци ју. На и ме, бри сел ску би ро кра ти ју за бри ња ва 
по ја ва ове „там не си ле“, чак ви ше од ру ске вој ске у Укра ји ни.28) 
Мај ски из бо ри за Европ ски пар ла мент ме ђу евро оп ти ми сти ма, од-
но сно они ма ко ји да нас вла да ју Уни јом, до но се још јед но стра хо-
ва ње – да ће се у но вом са зи ву ути цај Пу ти на по ве ћа ти. До та квог 
за кључ ка су до шли екс пер ти Цен тра за по ли тич ка ис тра жи ва ња 
(Po li ti cal Ca pi tal In sti tu te) из Бу дим пе ште.29) Исто вре ме но, опо зи-
ци ја у Европ ској уни ји је и ан ти а ме рич ки рас по ло же на, што јој да-
је по се бан зна чај, а Бри сел при мо ра ва да за поч не не га тив ну кам-
па њу про тив опо зи ци је да ју ћи јој не га тив но-кри ми нал ни пред знак 
– ети ке те се кре ћу од «екс тре ми сти» до «по пу ли сти».30) На и ме све 
опо зи ци о не пар ти је у Уни ји се др же на ци о нал ног кон зер ва ти ви зма 
као иде о ло ги је, по зи тив но се од но се пре ма евро скеп ти ци ма, а ује-
ди њу је их и не га тив на оце на на ја вље не фе де ра ли за ци је Европ ске 
уни је, за тим је дин стве не ва лу те (евра) и за јед нич ког Уста ва. Та ко-
ђе, ове по ли тич ке сна ге сма тра ју да су САД глав ни кри вац за по ли-
тич ко, еко ном ско и вој но ме ша ње у по сло ве са мо стал них др жа ва, 
што су зби ва ња у Укра ји ни са мо  оја ча ла.31)

Ва жан мо ме нат из бо ра у Ероп ски пар ла мент пред ста вља ју ве-
ли ке шан се де сни чар ских кан ди да та евро скеп ти ка да се до мог ну 
по сла нич ких ме ста. То су вр ло по пу лар ни по је дин ци и пар ти је, а 
евро оп ти ми сти сма тра ју да им у ле ђа ду ва кри за европ ске еко но-
ми је, по себ но у зо ни евра. За тим про блем ми гра на та, ко је ни јед на 
др жа ва Уни је озбиљ но не ре ша ва, али и ме ша ње вла сти у лич ни 
жи вот гра ђа на Уни је (стал ним при слу шки ва њем те ле фо на, пре-
тра жи ва њем елек трон ске по ште, ко му ни ка ци ја пре ко дру штве них 
мре жа, као и кон тро ле ко је по се ћу ју пор та ле и слич но). 

28) R. Da niel Ke le men / Anand Me non, „Fight Club“, ForeignAffairs, 20/05/2014
29) Вли я ние Пу ти на в но вом Евро пар ла мен те уве ли чит ся – мне ние, http://www.cis-emo.

net/ru/news/vliyanie-pu ti na-v-no vom-evro par la men te-uve lic hitsya-mne nie 24.04.2014
30) Оп шир ни је: Дра ган Тра и ло вић, «По пу ли зам као фак тор сла бље ња де мо крат ских ка па-

ци те та по ли тич ких ин сти ту ци ја Ср би је», Политичкаревија, бр. 2, Бе о град, 2012, стр. 
65–82.

31) Евро пар ла мент ста нет ан ти а ме ри кан ским, http://fo rum.po li smi.org/in dex.php? 
26/02/2014
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Док су љу ди ко ји по др жа ва ју европ ске ин те гра ци је по ста ли 
па сив ни на из бо ри ма, до тле би ра чи евро скеп ти ка и де сни чар ских 
пар ти ја из ра жа ва ју ве ли ку пар тиј ску и иде о ло шку ди сци пли ну, 
као и по ли тич ку ак тив ност, што у Бри се лу иза зи ва ве ли ку нер во зу.  
Жан-Клод Јун кер из Европ ске пар ти је (исто је из ре као и Хер ман 
Ван Ром пеј) сма тра да ће про тив ни ци Уни је до би ти око 25 од сто 
по сла нич ких ме ста у Европ ском пар ла мен ту,32) што ће им омо гу ћи-
ти да по ста ну ре ал на по ли тич ка сна га, уко ли ко ус пе ју да се ује ди-
не. На и ме, пра ви ла Европ ског пар ла мен та на ла жу да са мо фрак ци-
је мо гу да во де де ба ту о пред ло зи ма за ко на, а да би се сте као ста-
тус фрак ци је по треб но је нај ма ње 25 по сла ни ка из се дам др жа ва. 
Дру гим ре чи ма, да би евро скеп ти ци и про тив ни ци Европ ске уни је 
по ста ли зна чај на по ли тич ка сна га, мо ра ју се ује ди ни ти, ина че ће се 
«рас тво ри ти» у оп штој по сла нич кој ма си. 

Кам па ња је до би ла обе леж ја „пр ља ве“, а мо же се прет по ста-
ви ти ка кве ће тек ме то де да се при ме не ка да бу де по знат и пер-
со нал ни са став Европ ског пар ла мен та. За евро оп ти ми сте нај ве ћи 
про блем је не до ста так по пу лар них „оп штих ци ље ва“, та ко да ве ли-
ку на ду по ла жу у не је дин ство опо зи ци је, тј. свих вр ста евро скеп-
ти ка. Ана ли за про гра ма опо зи ци о них пар ти ја по ка за ла је да бри-
тан ске Пар ти ја сло бо де и Пар ти ја не за ви сно сти же ле да ре ша ва ју 
про блем ми гра на та, док не мач ка пар ти ја Ал тер на ти ва за Не мач ку 
сма тра да се тре ба бо ри ти про тив евра. Пар ти ја Пра ви Фин ци же ли 
да се Уни ја ота ра си „рад но не ак тив ног ју га Евро пе“. Пред сед ник 
не мач ке пар ти је Ал тер на ти ва за Не мач ку већ ми сли да ни је мо гу ћа 
са рад ња са не ким евро скеп тич ним пар ти ја ма, што да је на ду Бри-
се лу да ће има ти још вре ме на, бар на ред них пет го ди на, да во ди 
исту по ли ти ку. Пи та ње је и ко ли ко ће Ма рин Ле Пен и Герт Вил-
дерс, ко ји су већ пот пи са ли спо ра зум о са рад њи у ЕП, са ра ђи ва ти 
са оста лим евро скеп ти ци ма. У Бри се лу се на да ју да не ће. На тај 
на чин, ако опо зи ци ја не стек не ста тус фрак ци је, сва њи хо ва сна га 
ће се рас тво ри ти и не ће ути ца ти на по ли ти ку Уни је.

На ду Бри се лу да је и чи ње ни ца што опо зи ци о не пар ти је при-
вла че „уну тра шњи про бле ми“, тј. про бле ми др жа ва-чла ни ца, а не 
Европ ске уни је. Та ко ђе, из ак ту ел ног са зи ва ЕП де си ло се и „оса-
мо ста ље ње“ не ких опо зи ци о них по сла ни ка, што је ство ри ло сво-
је вр сно тр жи ште по сла нич ким ман да ти ма у пар ла мен ту. Бри сел се 
на да да ће се све ово по но ви ти, по себ но „ако се не ким опо зи ци о-

32) Исто. 
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ним по сла ни ци ма учи не за ни мљи ве по ну де и пред ло зи“. На рав но, 
све у скла ду са „де мо крат ским“ пра ви ли ма. 

У Бри се лу не ма ју ни ја сну по зи ци ју ка ко да се из вр ши рас по-
де ла над ле жно сти из ме ђу на ци о нал них др жа ва и Европ ске уни је. 
Не ма са гла сно сти ни око пи та ња енер ге ти ке, где Бри сел же ли ап-
со лут ну кон тро лу, а на ци о нал не др жа ве се то ме про ти ве, јер у то ме 
ви де кон тро лу САД-а над том об ла шћу, а не сво је ин те ре се. 

Мо жда је став не мач ког но ви на ра Ми ха е ла Стир ме ра кључ-
ни за раз у ме ва ње ма ле по др шке ста нов ни ка Уни је Бри се лу. Европ-
ски иден ти тет по сто ји. Ње гов ко рен је мно го ли кост кон ти нен та и 
пред ста вља сна гу и сла бост исто вре ме но. Оно што, да кле обра зу-
је Евро пу не мо же Бри сел  да од ре ди. Сна га Евро пе се за кљу чу је 
у ње ној ра зно ли ко сти. Уко ли ко не ко же ли да то уки не, а то же ли 
Бри сел, он да мо ра до би ти до сто јан од го вор. Дру гим ре чи ма Евро-
па се мо ра за шти ти од Европ ске уни је.33)
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ПОЧЕМУВАЖНЫВЫБОРЫ
ВЕВРОПЕЙСКИЙПАРЛАМЕНТ?

Резюме
До2014годавыборывЕвропейскийпарламентоце
нивались исследователями как ,,второстепенные“,
аэтоподтверждалииисследованияобщественного
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мнениявЕвропейскомсоюзе.Гражданесчитали,что
Европейскийпарламентнепринимаетважныереше
ния,поэтомуонинеявилисьнавыборывзначительной
степенивсвязисчемлегитимностьидемократично
стьэтогоинститутабылиставленыподвопрос.
Хотя у Европейского парламента долгая традиция
(онсуществуетуженесколькодесятилетий),многие
эксперты считают, что он находится в тени дру
гих институтов Европейского союза. У Европейско
го парламента не было больших полномочий, что у
жителейСоюза вызвало отрицательноеотношение
кэтомуинституту.Вучебникахопарламентаризме
Европейский парламент квалифицировался больше
как советили комиссия, а уж затем как парламент
(,,голос демократического парламентаризма“). Вы
борывЕвропейскийпарламентначалисьпроводить
сяпослерешенияЕвропейскогосоветаот12декабря
1975года.Советопределилидатупроведенияпервых
выборов майиюнь1978 года. Актуальныевыборы
2014 года проводятся в соответствии с Лиссабон
скимдоговором,которыйпрактическипредставляет
собойзаменуКонституцииЕС.Усвоениеэтогодого
вора вызвало большой политический кризис вСоюзе
в2004и2005годах.Лиссабонскийдоговорпредста
вляет собой модифицированную версию Договора о
Конституции Европы, который Европейский совет
одобрил вЛиссабоне19октября2007 года,а13де
кабрятогожегодаегоподписалиглавыгосударств
илиправительств27членовЕвропейскогоСоюза,аон
вступилвсилу1декабря2009года.Вопрекитомучто
Лиссабонскийдоговорсоздалопределённыеправовые
поправкивнаправлениидемократизацииинститутов
Европейского Союза, это надгосударственное тво
рение всё ещё воспринимается как ,,недемократиче
ское“ипоэтомумайскиевыборы2014годадолжны
изменить такое представление. Европейский парла
ментявляетсяоднимиз семиинститутовЕвропей
скогосоюза,заседаетвСтрасбурге,аиногдавБрюс
селеиЛюксембурге.Внастоящеевремявпарламенте
представлены7фракций,атакжерядбеспартийных
делегатов.УЕвропейскогопарламентатриважные
задачи: контроль заработойЕвропейскойкомиссии,
усвоение законов и утверждение бюджета Союза.  
Но выборы в Европейский парламент, вопреки воле
Брюсселя,приносятещёодноважноеновшествопо
явлениеоппозициивЕвропейскомпарламентевпервые
вегоистории.Согласноопросамобщественногомне
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ния 25%депутатскихместполучатоппозиционные
партии и лидеры, выступающие за прекращение су
ществования Европейского союза. Иными словами,
общейхарактеристикойвыбороввЕвропейскийпар
ламентв2014годуявляетсяголосованиеproetcontra
Европейскогосоюза.
Учитывая исследования общественного мнения о
том,чтоуоппозициибудет25%депутатоввновом
созывеЕвропейскогопарламентаичтодосихпорне
существовало настоящего противостояния еврооп
тимистам,можносказать,чтоситуациясовсемиз
мениться. В духе этого испанский портал ,,АВС.es“
сообщает,чточиновникиготовятсякприсутствию
оппозиции.,,Подготовка“охватывает,,перевоспита
ние“собственныхдепутатовиинструкциюслужбам
парламента о том, как препятстовать оппозиции.
Появлениеэтой,,тёмнойсилы“тревожитбрюссель
скуюбюрократиюдажебольшероссийскойармиина
Украине.Майские выборы вЕвропейскийпарламент
приносятещёодинстрахстрахоттого,чтовно
вомсозывеувеличитсявлияниеПутина.Одновременно
оппозициявЕвропейскомсоюзенастроенавантиаме
риканскомдухе,такчтоБрюссельвынужденначать
кампаниюпротивоппозиции,придаваяейотрицате
льнокриминальные характеристики, а её деятель
ность оценивается как ,,экстремистская“ и ,,попу
листская“.ВсеоппозиционныепартиивЕСстоятна
позицияхнациональногоконсерватизма,положитель
ноотносятсякевроскептикамиихобъединяетотри
цательноеотношениекфедерализацииЕвропы.Эти
политические силы также считают США главным
виновникомполитического,экономическогоивоенно
говмешательствавделасуверенныхгосударств,что
событиянаУкраинелишьподтвердили.
Ключевыеслова:Европейскийпарламент,выборы,де
мократия,интеграция,политическаяидентичность.
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