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Misije za opazovanje volitev: prizadevanja za spremljanje izvajanja 
priporočil sicer obstajajo, vendar je potreben boljši nadzor, pravijo 
revizorji EU 

V skladu z ugotovitvami v novem poročilu Evropskega računskega sodišča so potrebna dodatna 
prizadevanja za pomoč državam pri izvajanju priporočil misij EU za opazovanje volitev. Revizorji 
pravijo, da se je predstavitev priporočil v zadnjih letih izboljšala, vendar je med pripravo teh 
priporočil potrebnega več posvetovanja z lokalnimi deležniki na terenu. 

Opazovalci volitev brez poseganja v organizacijo samih volitev zbirajo in analizirajo dejstva v zvezi 
z volilnim procesom in dajo neodvisno oceno. Dva meseca po dnevu volitev izdajo izčrpno 
poročilo s priporočili za izboljšanje okvira za prihodnje volitve. Priporočila zajemajo teme od 
registracije volivcev do nasilja med volitvami. Predstavijo se organom države gostiteljice, vendar 
ti niso formalno zavezani k njihovemu izvajanju.  

Revizorji so ocenili, ali sta Evropska služba za zunanje delovanje in Evropska komisija državam 
gostiteljicam zagotovili dovolj podpore pri izvajanju priporočil misij za opazovanje volitev v Gani, 
Jordaniji, Nigeriji in Šrilanki. Osredotočili so se na volitve, opazovane po letu 2010. 

„Spremljanje izvajanja priporočil je bistveno za doseganje čim večjega učinka opazovanja volitev,” 
je povedal Ville Itälä, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za poročilo. „Če država 
gostiteljica ne obravnava pomanjkljivosti volitev, obstaja tveganje, da bodo slabosti ostale in se 
do prihodnjih volitev celo povečale.“ 

Revizorji so ugotovili, da sta si Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija ustrezno 
prizadevali za podporo izvajanja priporočil. Predstavitev priporočil se je v zadnjih letih izboljšala, 
vendar je potrebnega več posvetovanja na terenu. ESZD in Komisija sta izvajali politični dialog in 
zagotavljali pomoč pri volitvah za podporo izvajanja priporočil, vendar misije za spremljanje 
izvajanja priporočil niso bile napotene tako pogosto, kot bi lahko bile. Poleg tega revizorji pravijo, 
da ni centralnega pregleda nad priporočili niti sistematične ocene njihovega izvajanja. 

Stroški misij za opazovanje volitev se glede na razmere zelo razlikujejo. Po zadnjih razpoložljivih 
podatkih pa povprečni stroški znašajo 3,5 milijona EUR. Proračunska sredstva za opazovanje 
volitev v letih 2015–2017 so znašala v povprečju približno 44 milijonov EUR na leto. 
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Revizorji Evropski službi za zunanje delovanje priporočajo, naj: 

• zagotovi, da se pri pripravi priporočil upoštevajo smernice in predloga, 

• zagotovi, da se ekipa misije pred dokončanjem poročila z deležniki v državi gostiteljici posvetuje o 
priporočilih, 

• zagotovi, da se okrogla miza za deležnike ne organizira prej kot štiri delovne dni po objavi 
poročila, 

• po možnosti napoti misije za spremljanje izvajanja priporočil v države, ki so gostile misije 
za opazovanje volitev, 

• vzpostavi osrednjo zbirko priporočil in spremlja napredek pri njihovem izvajanju. 

Pojasnila za urednike 

Opazovanje volitev je pomemben instrument za spodbujanje demokracije, človekovih pravic in 
pravne države. Dobro upravljane volitve lahko prispevajo k mirnemu prenosu politične moči. 
Odkar je bila leta 2000 opredeljena metodologija za opazovanje volitev, je EU napotila 138 misij 
za opazovanje volitev v 66 držav v Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Aziji in Latinski Ameriki. Skoraj 
polovica misij poteka v Afriki. 

Misije za opazovanje volitev običajno vodi poslanec Evropskega parlamenta, ki ga imenuje visoki 
predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter ki deluje kot glavni opazovalec za 
misijo. Opazovalci volitev morajo biti strogo nepristranski in ne smejo kazati naklonjenosti nobeni 
strani v volilnem procesu. 

Posebno poročilo št. 22/2017 – Misije za opazovanje volitev – prizadevanja za spremljanje 
izvajanja priporočil, vendar je potreben boljši nadzor – je na voljo na spletišču Sodišča 
(eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 
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