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R O Z H O V O R

Francúzsky profesor: Le Penová  
má viac zábran ako Salvini, 

spojením s ĽSNS by šla proti sebe
A u t o r :  Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k

Profesor Christian Lequesne (CNRS) [Štefan Bako/ EURACTIV Slovensko]

Slovenská spoločnosť ukazuje 
schopnosť mobilizovať sa v ča-
soch, keď je ohrozená demokra-

cia. To vám dáva dôvod na optimizmus, 
hovorí CHRISTIAN LEQUESNE z paríž-
skej Sciences Po.

Christian Lequesne  je profesorom poli-
tológie na parížskej univerzite Sciences Po 
(Centrum pre medzinárodný výskum). V Bra-
tislave vystúpil na diskusii „Aký bude vývoj 
EÚ po voľbách do Európskeho parlamentu?“

V  minulotýždňových voľ bách do 
Európskeho parlamentu sa otočil 
dlhodobý trend klesajúcej volebnej 
účasti. Čo je podľa vás príčinou? 
Brexit, migrácia, alebo iné faktory? 

Posunuli sme sa (oproti roku 2014) 
z 42,6 percenta na 51 percent. Viac ľudí 
volilo v  20 členských krajinách, vrá-
tane Slovenska. Do istej miery je to 
najväčšie víťazstvo týchto európskych 
volieb. Moje vysvetlenie je, že Únia 

prenikla do domácej politiky viac než 
o  tom hovoríme. Pochopiteľne to ne-
znamená, že sú všetci proeurópski, ale 
znamená to, že ľudí zaujímajú európ-
ske otázky a že európske otázky hrajú 
úlohu v domácej politike.

O  koľ ko sa zvýšila účasť vo Fran-
cúzsku? 

Oproti minulým voľbám narást-
la o  sedem percent, čo je veľmi veľa. 
Samozrejme, niektorí z tých, čo prišli 
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hlasovať tak urobili z čisto domácich 
dôvodov. Niektoré opozičné strany 
hovorili, že tieto voľby majú byť re-
ferendom proti Macronovi. Niektorí 
ľudia určite prišli hlasovať z  tohto 
dôvodu. Všeobecne si však myslím, 
že väčšia účasť ukazuje, že Francúzi 
chápu, že Európska únia je súčasťou 
politiky.

Francúzsko bolo jedným z hlavných 
bojísk  medzi proeurópskymi a pro-
tieurópskymi silami. Čo stojí za 
víťazstvom Národného združenia 
Marine Le Penovej nad Macronom? 

Európska politická agenda prezi-
denta Macrona je veľmi akčná. Ho-
vorí o pokračovaní európskeho poli-
tického projektu a  jeho reforme. Le 
Penová je tomu protiváhou. Prvým 
faktorom sú teda európske záležitos-
ti, ktoré sú veľmi dôležité. Druhý fak-
tor viac súvisí s  domácou politikou. 
Macron rozbehol liberálne reformy, 
čo v  mnohých ľuďoch vzbudilo oba-
vy, pretože vo Francúzsku je veľmi 
dôležité zachovanie sociálneho štátu. 
Macron sa hlavne pre nižšiu strednú 
triedu, žijúcu v malých mestách a na 
vidieku, stal neoliberálnym nepria-
teľom. Nie je ním, ale je to jeho obraz, 
ktorý v krajine známej kultúrou rov-
nostárstva má.

Predpokladáte po voľ bách vplyv na 
domácu politiku? 

Nemyslím, že voľby budú mať na 
domácu politiku veľký vplyv, pretože 
rozdiel medzi Macronom a  Le Peno-
vou je veľmi malý. Iba 0,9 percenta. 
V  počte kresiel sú na tom rovnako, 
obaja získali 21 mandátov. Samozrej-
me, prehra s  Le Penovou Macronovi 
v  snahe pretlačiť reformu na európ-
skej úrovni nepomôže. V tejto oblasti 
mal ale problémy už pred voľbami. Po 
voľbách má ale Macron k  dispozícii 
tretiu najväčšiu parlamentnú skupi-
nu ALDE, v  ktorej jeho strana LREM 
bude najväčším zoskupením. Macron 
ju nepochybne využije na ovplyvne-
nie politiky Únie v  Parlamente, ale 
samotný Parlament na reformu Únie 
nestačí. Európska rada a  Rada zostá-
vajú kľúčové.

Marine Le Penovú sme počas kam-
pane videli aj v  Bratislave. Ako 
svoje aliancie z východnej Európy 
komunikovala vo Francúzsku? Keď 

sa totiž pozrieme na program jej 
strany a  program toho, čo hovorila 
jej slovenská partnerská strana Sme 
rodina, často sa vzájomne vylučujú.  

Veľmi o tom nerozprávala. Je to za-
ujímavé, pretože v poslednom čase vi-
díme čoraz väčšiu snahu o spájanie po-
pulistických krajne pravicových strán 
z  rôznych členských štátov Únie. Po 
návrate domov o  tom ale neradi roz-
právajú, pretože ich voličov zaujíma 
hlavne ochrana národných záujmov. 
Na jednej strane máme dynamický 
proces spájania sa krajne pravicových 
síl, na druhej strane zostávajú tieto 
strany veľmi národné v tom, čo svojmu 
publiku doma hovoria.

Národné združenie bude popri Sal-
viniho Lige dominantnou stranou 
v  rámci skupiny Európy národov 
a  slobody. Myslíte si, že by táto 
frakcia prijala neofašistickú stranu 
akou je slovenská ĽSNS, pokiaľ by 
sa uchádzala o členstvo? Alebo má 
Le Penová v tomto zábrany? 

Národné združenie bude zvažovať 
reálnu politiku, kde pre vytvorenie 
frakcie v Parlamente potrebujete istý 
počet poslancov z  istého počtu člen-
ských krajín. Na druhej strane, prija-
tie ĽSNS by do veľkej miery išlo proti 
stratégii Marine Le Penovej tváriť sa 
ako rešpektovaná, no skutočne pra-
vicová politička. Bude veľmi opatrná 
pri spolupráci s extrémne pravicový-
mi stranami, ktoré sú antisemitské 
alebo popierajúce holokaust. Urobi-
la to už na národnej úrovni, keď sa 
dištancovala od svojho otca. Myslím 
si, že v  tomto má možno viac zábran 
ako Salvini.

Je tu snaha nejako zadefinovať 
a  ohraničiť strany v  novom Európ-
skom parlamente, ktoré majú an-
ti-EÚ agendu. Faktom ale je, že sú 
veľmi rozdielne. Ako ich teda roz-
lišovať? 

Myslím, že je užitočnejšie hovoriť 
o nich ako o protieurópskych stra-
nách než o populistických. Populis-
tov máme aj medzi stranami, ktoré 
nie sú úplne protieurópske, naprí-
klad ANO v  Českej republike. Pán 
Babiš používa populistické metódy, 
ale ANO nie je silne protieruópske. 

Podobným prípadom je aj Smer na 
Slovensku, ktorých rétorika je veľmi 
proeurópska. Je užitočnejšie hovoriť 
o  protieurópskych stranách, krajnej 
pravici a protisystémových stranách. 
Títo majú 150 kresiel zo 751, nie je to 
väčšina, nie je to dosť na reálny vplyv 
v  rozhodovaní v  Európskom parla-
mente.

Odlišujú výsledky volieb na Sloven-
sku krajinu od zvyšku Vyšehradskej 
štvorky? 

Myslím, že áno. Víťazstvo Prog-
resívneho Slovenska a Spolu je špeci-
fické, pretože v ostatných krajinách 
všade vyhrali vládnuce strany. Fidesz 
je výnimočný prípad, vyhral s 56 per-
centami, čo   je v modernej demokra-
cii pochybné, PiS so  45 percentami, 
ANO s o niečo menším ziskom, ale je 
prvé v Českej republike. Slovensko je 
výnimočné, čo súvisí s  mobilizáciou 
prevažne vzdelanej časti spoločnosti 
po vražde novinára a  jeho priateľky 
a obavou o smerovanie krajiny pozna-
čenej štýlom politiky, ktorý v korupč-
nom správaní prekračoval všetky 
hranice. Už druhýkrát vidíme schop-
nosť slovenskej spoločnosti reagovať 
podobným spôsobom. Pamätám si, 
keď malo Slovensko problémy s  in-
tegráciou do Únie kvôli Mečiarovi. 
Spoločnosť reagovala masívnymi de-
monštráciami a  Mečiar musel odísť. 
Hovorí to o  schopnosti slovenskej 
spoločnosti sa mobilizovať v čase, keď 
dochádza k  ohrozeniu demokracie. 
To dáva dôvod na optimizmus, nie? n
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Č L Á N O K

V boji o vrcholové pozície  
v európskych inštitúciách má byť 

kľúčová rodová rovnosť
A u t o r :  E U R A C T I V. c o m  a  E U R A C T I V. s k  |  E U R A C T I V. s k

Antonio Tajani a Donald Tusk počas summitu v Bruseli. 
 [Európska komisia]
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Na summite v  Bruseli sa kres-
lili prvé čiary bojových línií 
v  snahe obsadiť vedúce pozí-

cie v  európskych inštitúciách. Európ-
ski lídri však pred dôležitým júnovým 
summitom, kde sa o postoch rozhod-
ne, diskutovali 28. mája „o procesoch 
a nie o menách“.

Európski lídri trvali na tom, že čas 
debatovať o  menách ešte nenastal. 
Predbežne sa ale dohodli na proce-
se, ktorý by mal nasledovať a pripra-
viť politikov na rozhodujúci júnový 
summit. 28 zástupcov členských štá-
tov udelilo predsedovi Európskej rady 
Donaldovi Tuskovi mandát konzulto-
vať obsadenie najdôležitejších pozícií 
s  krajinami a Európskym parlamen-
tom.

Podľa diplomatov by mal Tusk pri-
praviť zoznam, na ktorom navrhne 
mená kandidátov na štyri vrcholové 
pozície v  európskych inštitúciách: 
predsedu Európskej komisie, Európ-
skej rady a Európskeho parlamentu, 
ako aj šéfa zahraničnej politiky EÚ. 
Predsedníctvo Európskej centrálnej 
banky rovnako čaká na nové vedenie, 
no v tomto prípade sa postupuje podľa 
osobitných predpisov, ktoré majú za-
ručiť nezávislosť banky.

O ŽENÁCH ZATIAĽ  
BEZ ŽIEN
Zástupcovia členských krajín EÚ 

mali hovoriť aj o  možnostiach ako 
vyvážiť rozdelenie postov medzi malé 
a  veľké štáty, ako aj geograficky, de-
mograficky, podľa politickej afiliácie, 
no udržať aj rodovú rovnováhu.

„V reálnom svete je udržanie do-
konalej rovnováhy ťažké dosiahnuť,“ 
uviedol Donald Tusk, no vysvetlil, že 
rodová rovnováha bude určujúcim 
faktorom vo výbere.

„Rodová rovnováha nie je len mo-
jou snahou,“ povedal a dodal, že „oko-
lo stola bola veľmi viditeľná väčšina“, 
ktorá podporila snahu o  zabezpeče-
nie väčšieho počtu žien na najvyšších 
pozíciách EÚ.

Tusk uviedol, že vedúci predstavi-
telia EÚ by mali na štyri vrcholové po-
zície navrhnúť „ak je to možné aspoň 
dve ženy“.

Tieto slová naznačujú väčšie šance 
pre liberálnu kandidátku Margrethe 

Vestagerovú, či ďalšie ženy, o ktorých 
menách sa špekuluje, vrátane výkon-
nej riaditeľky Medzinárodného me-
nového fondu Christine Lagardeovej, 
či šéfky Svetovej banky Kristaliny 
Georgievovej.

Ostatní diplomati a predstavitelia 
Únie rovnako trvali na tom, že pri zo-
stavovaní zoznamu mien bude hlav-
nou snahou zabezpečiť rovnováhu 
medzi mužmi a ženami. Jeden z  dip-
lomatov sa dokonca nechal počuť, že 
na čelo eurokomisie už tentokrát  za-
sadne „ona“.

SPITZENKANDIDÁT  
ALEBO NIE?
Pred večerou si členské štáty zvo-

lili svojich formálnych vyjednávačov, 
ktorí majú lobovať za kandidátov na 
základe ich politickej príslušnosti.

Európska ľudová strana si vybrala 
chorvátskeho a  lotyšského premié-
ra, Andreja Plenkovića a Krišjānisa 
Kariņša. Ich kolegovia z  Holandska 
a Belgicka, Mark Rutte a Charles 
Michel, budú zastupovať liberálov. 
Španielsky premiér Pedro Sánchez a 
portugalský predseda vlády António 
Costa sú zodpovední za sociálnych 
demokratov. V  tejto časti rokovaní 
teda zatiaľ ženy zastúpenie nemajú.

Neformálny summit, ktorý sa 
konal dva dni po voľbách do EÚ, pre-
biehal čiastočne v napätej atmosfére, 
a  to kvôli sporu o  legitímnosti auto-
matickej nominácie na čelo Komisie 
jedeného zo spitzenkandidátov eu-
rópskych politických frakcií. Tusk 
pripomenul, že predstavitelia člen-
ských krajín už automatickosť tohto 
procesu odmietli vo februári.

„Od začiatku bolo jasné, že zmluv-
né záväzky sú dôležitejšie ako politic-
ké nápady a  výmysly,“ povedal Tusk 
novinárom v Bruseli.

Najväčším odporcom tohto proce-
su je francúzsky prezident Emmanuel 
Macron.

„Parlament v súlade so zmluvami 
nie je ten, ktorý (osoby) navrhuje a 
menuje,“ povedal Macron. „Je to prá-
vomoc Rady,“ vysvetlil. Nominácie 
budú podľa neho zohľadňovať politic-
ké zastúpenie rôznych síl.

Niektorí lídri boli pri odmietaní 
systému, ktorý v roku 2014 zabezpe-
čil post aj Jean-Claudovi Junckerovi, 
opatrnejší.

„Myslím, že systém spitzenkandi-

dátov má budúcnosť, nemôžete ho ob-
medziť. No mohol by fungovať aj pre 
nadnárodný rozmer,“ uviedla nemec-
ká kancelárka Angela Merkelová.

„Pri našom spitzenkandidátovi 
stojíme, iní stoja pri svojich, no dnes 
sme hovorili aj o  profiloch – o admi-
nistratívnych skúsenostiach, (skúse-
nostiach) národných alebo v Komi-
sii,“ uviedla a ako príklad pripomenu-
la bývalého šéfa parlamentu Martina 
Schulza.

Tusk vo svojich vyjadreniach po 
večeri uistil, že Rada nehľadá me-
dziinštitucionálny konflikt s Parla-
mentom a že dnešná diskusia bola 
toho „najlepšou zárukou“.

„S Európskym parlamentom chce-
me mať najlepší možný vzťah,“ povedal 
a dodal, že v  súčasnosti nie je pozícia 
spitzenkandidáta diskvalifikujúca.

„Neobhajujem človeka, ale prin-
cíp,“ hovoril po stretnutí lídrov aj 
predseda Európskeho parlamentu 
Antonio Tajani, ktorý je rovnako 
zástancom procesu výberu formou 
spitzenkandidáta. „Nerešpektovanie 
tohto procesu by bolo nerešpektova-
ním občanov,“ povedal.

OBSAH JE VIAC AKO POSTY
Vedúci predstavitelia EÚ na sum-

mite zdôraznili, že program na nasle-
dujúcich päť rokov je najdôležitejšou 
vecou, na ktorej sa treba dohodnúť.

„V politike je dôležitý najprv ob-
sah, až potom vykonávatelia,“ pove-
dal pred summitom holandský pre-
miér Mark Rutte.

„Ani obyvatelia Nemecka sa ne-
strajú, či sa budúci predseda (Komisie) 
bude volať Weber, Vestagerová alebo 
Timmermans. Dôležité je, čo chce táto 
osoba urobiť,“ uviedol luxemburský 
premiér Xavier Bettel.

„Táto nominácia by mala vzísť z 
navrhnutého programu,“ povedal po 
stretnutí Emmanuel Macron.

„Ambíciou nás lídrov je mať kom-
promisný definitívny návrh do júno-
vej Európskej rady, čiže 21. júna. Ja 
osobne som to nazval, že by to mal 
byť ‚férový balík‘, pretože lídri sa 
zhodli, že by sme mali predložiť naraz 
nominantov na všetky štyri pozície,“ 
vysvetlil slovenský premiér Peter Pel-
legrini. Ako uviedla TASR, podľa jeho 
slov to znamená „nekúskovať“ nomi-
načný proces, nakoľko by to „nebolo 
efektívne“n
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Č L Á N O K

Zaujímavosti z eurovolieb:  
Pred Pollákom sedeli  

v europarlamente iba piati  
rómski europoslanci

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Na snímke novozvolený poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák 
(OĽaNO). [FOTO TASR/Jakub Kotian]

Slovensko bude v Európskom par-
lamente zastupovať najmenej žien 
od vstupu do Únie. Až šesť zvole-

ných kandidátov získalo europoslanec-
ký mandát vďaka preferenčným hlasom.

Aj po posledných voľbách môže 
zvyšok Európskej únie pozerať na Slo-

vensko ako na krajinu s najmenším 
záujmom o európske dianie.  Hoci za-
znamenalo historicky najvyššiu účasť 
vo voľbách do Európskeho parlamen-
tu od vstupu do EÚ, s necelými 23 per-
centami je v tomto ukazovateli opäť na 
chvoste európskej dvadsaťosmičky.

Volebná účasť totiž narástla až v 19 
členských štátoch. V rámci celej Únie 

prišla k urnám polovica oprávnených 
voličov (50,94 percenta), čo je najvyšší 
výsledok od roku 1994.

S  výnimkou Bulharska stúpol 
záujem o  eurovoľby vo všetkých ta-
kzvaných nových členských štátoch. 
V  Poľsku sa oproti roku 2014 takmer 
zdvojnásobil, v Maďarsku sa počet vo-
ličov zvýšil o polovicu.
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IBA ŠIESTY RÓMSKY 
EUROPOSLANEC  
V HISTÓRII
Voliči rozhodli, že prvýkrát od 

roku 2004 bude v slovenskej delegá-
cii v Európskom parlamente chýbať 
zástupca maďarskej menšiny. Sloven-
ských Maďarov pritom medzi rokmi 
2014 až 2019 zastupovali dokonca 
dvaja europoslanci: Pál Csáky (SMK) 
a József Nagy (MOST-HÍD).

Naopak, historicky prvýkrát sú-
časťou slovenskej reprezentácie bude 
zástupca rómskej menšiny. Je ním 
bývalý rómsky splnomocnenec Peter 
Pollák z hnutia OĽaNO.

Pred Pollákom do Európskeho 
parlamentu zasadli iba piati rómski 
poslanci. Ako úplne prvý Róm sa do 
europarlamentu dostal španielsky 
socialista Juan de Ramiréz Heredia, 
ktorý vykonával mandát medzi rok-
mi 1986 až 1999.

V  roku 2004 ho nasledovali dve 
maďarské europoslankyne Lívia 
Járókaová zvolená za Fidesz a  Vik-
tória Mohácsiová z  už zaniknutej li-
berálnej strany SZDSZ. V  práve kon-
čiacom päťročnom volebnom období 
rómsku menšinu v  Parlamente za-
stupovala polovičná Rómka zo Švéd-
ska Soraya Postová z  Feministickej 
iniciatívy a  rumunský europoslanec 
Damian Drăghici.

Peter Pollák sa do Európskeho 

parlamentu prekrúžkoval z  tretieho 
miesta kandidátnej listiny OĽaNO.

NAJMENEJ ŽIEN
Slovensko v  Európskom parla-

mente ešte nikdy nezastupovalo me-
nej žien ako tomu bude najbližších 
päť rokov. Istý mandát zatiaľ majú 
len dve úspešné kandidátky – Monika 
Beňová (SMER-SD) a  Lucia Ďuriš Ni-
cholsonová (SaS). Na „čakačke“ bude 
Miriam Lexmann z KDH, ktorá do eu-
roposlaneckého kresla zasadne až po 
brexite, kedy sa z  Európskeho parla-
mentu stiahnu britskí europoslanci.

Vo volebnom období 2004 až 2009 
malo Slovensko v  europarlamente 
štyri ženy (28 percent), v roku 2009 
pribudla jedna europoslankyňa (38 
percent) a v roku 2014 voliči do Štras-
burgu poslali štyri úspešné uchád-
začky (takmer 31 percent).

Dve kandidátky zvolené v sobot-
ných voľbách predstavujú iba 15-per-
centný podiel v  slovenskej delegácii. 
Po zapojení Lexmann sa zvýši na 21 
percent. V  predošlom volebnom ob-
dobí v europarlamente sedelo vyše 36 
percent žien.

Na kandidátkach pritom kandi-
doval takmer rovnaký počet žien ako 
v  posledných eurovoľbách. Veľmi 
podobne vyzeralo aj ich zastúpenie 
na „voliteľných miestach“. Zo strán, 
ktoré vo voľbách uspeli, boli na voli-
teľnom mieste ešte podpredsedníčka 

SPOLU-OD Simona Petrík a  členka 
predsedníctva Progresívneho Sloven-
ska Zora Jaurová. Obidve boli nako-
niec prekrúžkované.

NOVÝ SLOVENSKÝ VIETOR
Nedeľné voľby priniesli tiež koniec 

„hegemónie“ uchádzačov kandidu-
júcich z poslaneckých lavíc Národnej 
rady a  Európskeho parlamentu. Ako 
sme nedávno  informovali na portáli 
EURACTIV.sk, súčasní poslanci sú 
v  eurovoľbách obľúbení. Zo zvole-
ných poslancov v  roku 2014 žiaden 
volený post nezastával iba exposlanec 
Národnej rady Pál Csáky (SMK). Eu-
roposlanecký mandát vtedy obhájili 
až siedmi europoslanci, zvyšní piati 
v  čase volieb pôsobili v  slovenskom 
parlamente.

Podobná situácia nastala aj po 
voľbách v roku 2009, kedy si svoje pô-
sobenie o päť rokov predĺžili rovnako 
siedmi europoslanci. Prevahu ostrie-
ľaných politikov podčiarkujú štyria 
poslanci Národnej rady.

(infografika na strane 10)

Ako hovorí politológ Peter Spáč 
z  Masarykovej univerzity, hlavným 
dôvodom je spôsob, akým slovenské 
politické strany a  hnutia pristupujú 
k  tvorbe eurokandidátiek. Do čela 
kandidátskych listín umiestňujú 
osobnosti, ktoré sú voličom známe 
už dlhšiu dobu. „V praxi to znamená, 
že strany celkom pragmaticky do čel-
ných pozícií umiestňujú osoby, ktoré 
disponujú určitou podporou už pred 
prvým predvolebným spotom, a to 
sú z prirodzených dôvodov práve ľu-
dia, ktorí už zastávajú určitú funkciu 
v politike,“ vysvetľuje pre EURACTIV 
Spáč.

V nedeľu ale voliči poslali do eu-
roparlamentu iba dvoch súčasných 
europoslancov – Moniku Beňovú a 
Ivana Štefanca. Zo slovenského do 
Európskeho parlamentu tentokrát 
presedlajú štyria kandidáti. Siedmi 
zvolení zástupcovia Slovenska v  eu-
roparlamente nemajú skúsenosť s 
výkonom žiadnej volenej funkcie na 
národnej úrovni.

KRÚŽKY POMOHLI SKORO 
POLOVICI KANDIDÁTOV
Aj v  týchto voľbách sa potvrdilo, 

že krúžky môžu výrazne meniť po-
radie na eurokandidátkach. Kvôli 
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nízkej účasti na prekrúžkovanie na 
zvoliteľné miesto stačí niekoľko tisíc 
hlasov. Presvedčil sa o  tom aj kandi-
dát strany SMER-SD Róbert Hajšel, 
ktorému k zisku mandátu postačilo 
viac ako 13 170 prednostných hlasov.

Bez voličskej pomoci v  podobe 
krúžkov by sa do parlamentu nedo-
stali šiesti zvolení europoslanci: Lu-
cia Ďuriš Nicholsonová, Peter Pollák, 
Miroslav Radačovský, Milan Uhrík, 
Martin Hojsík a Michal Wiezik.

Podpredseda kotlebovcov Uhrík 
dokonca so ziskom 42 779 prednost-
ných hlasov dokázal preskočiť všet-
kých jeho spolukandidátov, čo sa 
v  európskych voľbách predtým ešte 
nikomu nepodarilo. V  porovnaní 
s minulými eurovoľbami je nezvyklý 
aj posun Martina Hojsíka zo šies-
tej, respektíve Michala Wiezika zo 
siedmej pozície kandidátky koalície 
PS-SPOLU. V roku 2014 bol najnižšie – 
na piatom mieste – z úspešných uchá-
dzačov kandidát Smeru Boris Zala.

„Významná časť voličov si na roz-
diel od parlamentných volieb pozrie 
úplný zoznam kandidujúcich poslan-
cov v eurovoľbách, keď si už vyberie 
stranu, ktorú chcú voliť. Takto môžu 
zaujať aj kandidáti, ktorí sa nachádza-
jú v strede či druhej polovici zozna-
mu,“ povedal portálu EURACTIV.sk 
šéf agentúry FOCUS Martin Slosiarik.

Z  pohľadu preferenčných hlasov 
sa celkovo najúspešnejšou kandidát-
kou stala spoluzakladateľka Smeru 
Monika Beňová, ktorá ich dosiahla 
89 472 nasledovaná Michalom Šimeč-
kom s 81 735 krúžkami.

Zaujímavosťou je veľký počet pre-
ferenčných hlasov pre Igora Matovi-
ča. Ten sa krátko pred voľbami vzdal 
kandidatúry a voličom hnutia OĽaNO 
odporučil voliť trojku kandidátky 
Petra Polláka. Meno šéfa obyčajných 
napriek tomu krúžkovalo takmer 
10-tisíc ľudí, teda každý piaty volič 
OĽaNO.

Tieto eurovoľby však boli prvé, 
kedy na zohľadnenie počtu krúžkov 
stačilo získať tri percentá odovzda-
ných hlasov pre stranu. Pri tých predo-
šlých bolo treba desať percent, čo po-
sun na kandidátke viac komplikovalo.

Najviac svojich favoritov krúžko-
vali voliči KDH keď až 88,5 percenta 
z  nich využilo svoj prednostný hlas. 
Túto možnosť využila aj veľká väčšina 
elektorátu K-ĽSNS (87,3 percenta). n
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Č L Á N O K

Slovensko vytŕča  
z Vyšehradu aj v eurovoľbách

A u t o r :  T A S R   a   Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k

Na snímke slovenský premiér Peter Pellegrini (vpravo) a český premiér 
Andrej Babiš počas februárovej schôdzky V4 v Bratislave.  

[TASR/Michal Svítok]
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Dominantné vládne strany vy-
hrali všade okrem Slovenska. 
Úspech slávili Orbán, Kaczyn-

ski aj Babiš.

Pri prvom pohľade na volebnú 
mapu vyšehradského regiónu domi-
nujú ľudovci (EPP) a  konzervatívci 
(ECR). Zisky zaznamenali aj liberáli 
(ALDE), naopak oslabili sociálni de-
mokrati (PES).

V  Poľsku, Maďarsku aj v  Českej 
republike vyhrali vládne strany. 
V Poľsku Právo a spravodlivosť (ECR) 
vyhrala zápas nad širokou Európskou 
koalíciou pod vedením Občianskej 
platformy (EPP). V Maďarsku, napriek 
určitým ziskom opozície, je jasne do-
minantnou strana Fidesz. Českí voliči 
dali najväčšiu dôveru strane premié-
ra Andreja Babiša (ALDE).

Na Slovensku ako jedinej krajine 
V4 najsilnejšia koaličná strana Smer-
SD eurovoľby nevyhrala a  skončila 
druhá za koalíciou nových strán PS/
Spolu. Ďalšie dve koaličné strany 
Most-Híd a SNS sa do europarlamentu 
nedostali vôbec.

Všetky tri víťazné strany v Poľsku, 
Maďarsku a Českej republike sú – na 
rozdiel od slovenských víťazov – k sú-
časnej podobe EÚ a jej predstaviteľom 
značne rezervované.

Krajne pravicové politické sily 
získali mandáty vo všetkých štyroch 
krajinách. Popri dvoch mandátoch 
pre ĽSNS sa do Európskeho parla-
mentu dostali traja z  krajne pravico-
vých poľských strán Konfederácia 
(2) a  Kukiz 15 (EFDD), jeden poslanec 

z maďarského Jobbiku a traja zo stra-
ny Tomia Okamuru SPD (ENF).

PiS DOMINUJE V ECR
Poľská PiS s 43% dodá najväč-

šiu národnú delegáciu k  Európskym 
konzervatívcom a reformistom, až 22 
z  58 europoslancov, čo im v  prípade 
pokračovania tejto skupiny zaistí po-
predné postavenie a  pravdepodobne 
aj funkcie.

Európska aliancia skončila v Poľ-
sku druhá, v EPP bude mať Platforma 
obyvateľská 12 europoslancov. Dvaja 
poslanci z Nowoczesnej pôjdu k libe-
rálom, dvaja zo strany Jar (Wiosna) k 
PES a  traja do EFDD (Konfederácia a 
Kukiz 15).

FIDESZ: VEĽKÁ DELEGÁCIA 
S POZASTAVENÝM 
ČLENSTVOM
V  Maďarsku podľa očakávania 

dominuje Fidesz s  viac ako 52% a  13 
poslancami z  celkového počtu 21. 
Strana je zatiaľ stále súčasťou EPP a 
disponuje treťou najväčšou delegá-
ciou. Má však pozastavené členstvo, 
preto je jej zotrvanie v EPP stále otvo-
rené.

Relatívnym úspechom boli euro-
voľby pre opozičnú Demokratickú 
koalíciu socialistického expremié-
ra Ferenca Gyurcsánya. Získala 16% 
hlasov a počet svojich mandátov 
zdvojnásobila na štyri.

Liberálna strana Momentum, 
ktorá sa na eurovoľbách zúčastnila 
prvýkrát, skončila prekvapivo tretia 
so ziskom tesne pod 10% a dvoma 

mandátmi.
Za neúspech môže voľby do EP v 

roku 2019 považovať najsilnejší opo-
zičný subjekt Maďarská socialistická 
strana (MSZP), ktorej dalo svoje hlasy 
len 6,68% voličov. Socialisti tak prišli 
o jeden z dvoch mandátov. Podobne aj 
krajne pravicový Jobbik, vystupujúci 
v posledných rokoch umiernenejšie, 
dostal len 6,44% a stratil dvoch z do-
terajších troch europoslancov.

KONIEC ČSSD  
V EUROPARLAMENTE
Politická scéna v  Čechách je roz-

drobenejšia. ANO premiéra Andreja 
Babiša obhájila prvenstvo s 21% a po-
šle 6 poslancov k ALDE. Oproti minu-
lým voľbám je to lepší výsledok o 5%. 
Svoju pozíciu si výrazne upevnila 
aj opozičná stredopravicová strana 
ODS, ktorá s 14,5% bude mať v novom 
europarlamente štyroch poslancov. 
Tiež oproti 2014 posilnila a posilní aj 
ECR.

KDÚ-ČSL bude mať v EPP dvoch 
poslancov.

Po troch europoslancoch vyšlú 
do europarlamentu opozičné strany 
Piráti a STAN+TOP 09. Krajná pravi-
ca, strana SPD Tomia Okamuru, bude 
mať dvoch poslancov v ENF. Komu-
nisti posilnia 1 poslancom krajnú ľa-
vicu GUE/NGL.

Úplne prepadli Babišovi koaliční 
partneri z ČSSD (PES), ktorí nezískali 
ani jeden europoslanecký mandát. 
Pred piatimi rokmi pritom sociálni 
demokrati získali podporu. Spadli z 
14,17% na necelé 4%. n
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Č L Á N O K

The Capitals:  
Výsledok európskych volieb? 

Fragmentovaná  
a polarizovaná Únia

A u t o r :  E U R A C T I V  N e t w o r k  |  E U R A C T I V. s k

The Capitals prináša denný prehľad správ z európskych metropol.  
[EPA/Alexander Becher]
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The Capitals  prináša denný pre-
hľad správ z európskych metro-
pol.

/// LONDÝN
Zotrvanie vs. brexit.  Európske 

voľby v Británii ukázali, ako je spo-
ločnosť  v otázke brexitu rozdelená. 
Napriek tomu, že Strana pre brexit 
Nigela Faraga svojím víťazstvom (32 
percent hlasov a 29 kresiel) potvrdila 
predvolebné prieskumy, politické sily 
brániace zotrvanie Británie v EÚ tiež 
výrazne uspeli. (Samuel Stolton,  EU-
RACTIV.com)

/// BRUSEL
Temná nedeľa.  V Belgicku sa 

okrem volieb do Európskeho parla-
mentu konali aj národné voľby. Us-
pela v nich krajne pravicová flámska 
strana Vlaams Belang, ktorá v porov-
naní s voľbami v roku 2014 získala 
až trojnásobok hlasov. Brusel sa tak 
momentálne ponoril do vyjednávaní 
o podobe budúcej vlády a je pravde-
podobné, že súčasný premiér Charles 
Michel svoj post opustí.

Belgická pravica posilnila aj v eu-
rópskych voľbách. Vlaams Belang 
získali tri kreslá, a to na úkor flám-
skej N-VA a liberálnej Open VLD, kto-
ré stratili po jednom kresle. (Alexan-
dra Brzozowski, EURACTIV.com)

/// BERLÍN
Zelení na vzostupe.  Nemecká 

strana  Gündnis90/Die Grünen slá-
vi úspech. Zelení získali 21 percent a 
zaradili sa tak na druhé miesto hneď 
pred sociálnych demokratov, ktorí 
naopak utrpeli značný prepad. Najsil-
nejšou stranou zostala konzervatívna 
CDU/CSU kancelárky Angely Merke-
lovej. (Claire Stam, EURACTIV.de)

/// PARÍŽ
Tesné víťazstvo Národného 

združenia.  Národné združenie (RN) 
Marine Le Penovej s 24 percentami 
hlasov tesne zvíťazilo pred Macrono-
vou En Marche (LREM), ktorá podľa 
Ifop získala 23,6 percenta. Líder kan-
didátky Národného združenia Jordan 
Bardella dal už skôr jasne najavo, že 
chce v Európskom parlamente vybu-
dovať vplyvnú skupinu s talianskymi 
a holandskými euroskeptikmi. Am-

bície má aj LREM, ktoré má v pláne 
vytvoriť koalíciu s liberálnou frak-
ciou ALDE.

,,Európsky parlament zaspal. Dve 
veľké frakcie nedokázali veci na eu-
rópskej úrovni rozhýbať. Chceme vy-
budovať kľúčovú centristickú skupi-
nu,“ uviedol zástupca LREM Stanislas 
Guerini.

Zelení zaznamenali 13,1 percenta 
hlasov, kým stredopravá strana  Les 
Républicain (EPP) 8,2 percenta. Man-
dát získajú aj socialisti a strana  Jea-
na-Luca Mélenchona. Hnutiu Žltých 
viest sa nakoniec nepodarilo získať 
ani jedno kreslo. (EURACTIV.fr)

/// MADRID
Ďalšie víťazstvo socialis-

tov.  Španielska socialistická strana 
(PSOE) vyhrala nedeľné európske 
voľby so ziskom 33 percent hlasov. 
Obsadí tak 20 z 54 europoslaneckých 
kresiel vyčlenených pre Španielsko. 
Druhá skončila konzervatívna Ľudo-
vá strana (PP) s 20-percentným po-
dielom hlasov a 12 kreslami. Treťou 
najsilnejšou stranou sa stali stredoví 
Ciudadanos s 12 percentami hlasov a 
7 kreslami. Za nimi zostali ľavicoví 
Unidas Podemos so šiestimi kreslami 
a krajne pravicová strana Vox s tromi 
kreslami. Katalánski separatisti ob-
sadia dokopy až 5 kresiel.

PSOE sa stala jasným víťazom tiež 
v regionálnych a komunálnych voľ-
bách, ktoré sa konali zároveň s tými 
európskymi. Španielski socialisti tak 
potvrdili výsledok aprílových parla-
mentných volieb, v ktorých tiež bodo-
vali. (EuroEFE.EURACTIV.es)

/// RÍM
Salviniho triumf.  Liga Mattea 

Salviniho sa vôbec prvýkrát stala ví-
ťazom talianskych volieb so ziskom 
34,5 percenta hlasov. Za ňou skonči-
la stredoľavá Demokratická strana, 
ktorá s 23 percentami hlasov slávi 
veľmi dobrý výsledok. Hnutie piatich 
hviezd sa prepadlo na 16,5 percenta. 
Berlusconiho Forza Italia s 8,5 per-
cent hlasov predbehla krajne pravi-
covú stranu  Fratelli d´Italia (Bratia 
Talianska), ktorá získala 6,4 percenta 
hlasov. Strane +Europa sa nepodari-
lo prekročiť štvorpercentnú volebnú 
hranicu a nebude tak mať ani jedného 
zástupcu v novom europarlamente. 
(Gerardo Fortuna, EURACTIV.com)

/// VARŠAVA
Bitka dvoch blokov.  S vysokou 

volebnou účasťou 43 percent, ktorá 
je najvyššia od vstupu Poľska do EÚ v 
roku 2004, vyhrala s tesným výsled-
kom konzervatívna vládna strana 
Právo a spravodlivosť (PiS). Európske 
voľby boli testom voličských prefe-
rencií pred plánovanými parlament-
nými voľbami, ktoré prebehnú v 
druhej polovici tohto roku.

PiS sa podarilo získať vôbec naj-
väčší počet hlasov vo svojej histórii 
– stranu podporilo 43,1 percenta voli-
čov. Pred piatimi rokmi pritom získa-
la 31,8 percenta. Opozičná Európska 
koalícia, ktorá je zložená z Občianskej 
platformy a skupiny ľavicových a ag-
rárnych strán, získala 38,4 percenta 
hlasov. Tesný rozdiel medzi obomi 
blokmi poukazuje pred jesennými 
parlamentnými voľbami na nejed-
notu v spoločnosti. (Alexandra Brzo-
zowski, EURACTIV.com)

/// VIEDEŇ
Kurz víťazí. Stredopravá ÖVP ra-

kúskeho kancelára Sebastiana Kurza 
podľa predbežných výsledkov zvíťazi-
la. Druhé miesto patrí sociálnym de-
mokratom (SPÖ), kým pravicová FPÖ 
obsadila až tretiu pozíciu.

/// BRATISLAVA
Prehra vládnych strán.  Sloven-

ský Smer-SD (PES) prvýkrát za posled-
ných 15 rokov prehral v pomerných 
celonárodných voľbách. Zvíťazila 
koalícia nových proeurópskych strán 
Progresívne Slovensko (ALDE) a Spo-
lu (EPP). Koalícia získala 20 percent 
a obsadí 4 kreslá (dvaja europoslanci 
pôjdu do ALDE a dvaja do EPP), vlád-
na strana Smer (15,7 percenta) do eu-
roparlamentu pošle troch poslancov. 
Neofašistická ĽSNS získala 2 kreslá a 
12 percent hlasov. Dvoch europoslan-
cov pošle kresťansko-demokratické 
KDH (EPP), ale jeden z nich nastúpi 
do svojej funkcie až po odchode brit-
ských europoslancov. Dva mandáty 
má tiež SaS (ECR). OĽaNO (ECR) bude 
mať jedného europoslanca rómskeho 
pôvodu. Minimálne tri strany, medzi 
ktorými je aj partnerská strana Sal-
viniho a Le Penovej Sme rodina, ako 
aj dve vládne strany Most-Híd (EPP) 
a SNS (predtým v EFDD) neprekro-
čili päťpercentnú hranicu zvolenia. 
(Zuzana Gabrižová, EURACTIV.sk)
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/// PRAHA
Sociálni demokrati odchádza-

jú z EP.  Vládna strana ANO (ALDE) 
vyhrala české eurovoľby s 21,18 per-
centami hlasov a získala v budúcom 
europarlamente 6 kresiel. Druhé 
skončilo ODS pod vedením spitzen-
kandidáta ECR Jana Zahradila (14,54 
percenta, 4 kreslá), Piráti a proeuróp-
ska koalícia TOP 09 a STAN (EPP) zís-
kali po troch mandátoch.

Krajne pravicová SPD (9,14 percen-
ta) a kresťansko-demokratické KDU-
ČSL (7,24 percenta, EPP) získali po dva 
mandáty, kým komunisti (6,94 per-
centa) jedno. Sociálne-demokratické 
ČSSD (S&D) v budúcom europarla-
mente nezasadne, oproti štyrom kre-
slám v eurovoľbách 2014 neobhájila 
tento rok ani jeden mandát.

Volebná účasť bola 28,72 percenta, 
v roku 2014 to bolo len 18,2 percenta. 
(Aneta Zachová, EURACTIV.cz)

/// HAAG
Wildersov prepad.  Holandská 

Strana práce (PvdA) zvíťazila so zis-
kom 20 percent hlasov. Veľký prepad 
zaznamenala krajne pravicová PVV 
Geerta Wildersa, ktorá neobsadí v Eu-
rópskom parlamente ani jedno kres-
lo. Nahradila ju totiž nová pravicová 
strana  FvD Thierryho Baudeta. (Sam 
Morgan, EURACTIV.com)

/// BUKUREŠŤ
Prepad vládnej strany. Liberálna 

PNL (EPP) porazila vládnu socialis-
tickú stranu PSD (S&D). Tretia skon-
čila Aliancia 2020 (USR+PLUS), ktorá 
sa stane súčasťou ALDE. Kreslá v EP 
ďalej vybojovala strana bývalého pre-
miéra  Victora Ponta Pro Romania, 
strana PMP (EPP) bývalého preziden-
ta  Traiana Basescua a strana maďar-
skej menšiny.

Platné referendum.  V referende 
vyhlásenom prezidentom  Klausom 
Iohannisom kvôli zmenám protiko-
rupčných zákonov hlasovalo viac 
ako 40 percent Rumunov, a referen-
dum je tak platné. Voliči odpovedali 
na dve otázky: či chcú zakázať vláde 
meniť legislatívu týkajúcu sa justí-
cie prostredníctvom mimoriadnych 
dekrétov, a či chcú vnútroštátny zá-
kaz akejkoľvek amnestie a milosti pre 
korupčné zločiny.

,,Referendum bolo úspešné. Ďa-
kujem Rumunom. Je to jasná voľba 

pre korektnú politiku, pre ozajstnú 
spravodlivosť. Žiadny politik nemôže 
ignorovať voľbu nezávislého súdnic-
tva,“ povedal Iohannis.

Referendum je nezáväzné, ale Io-
hannis už predtým uviedol, že výsle-
dok ,,pošle jasnú správu“ politikom. 
Rumunsko opakovane čelí sporom s 
EÚ kvôli sérii reforiem súdnictva na-
vrhnutých vládnou stranou PSD. (EU-
RACTIV.ro)

/// ATÉNY
Konzervatívny Mitsotakis slávi 

triumf. Hlavná opozičná strana Nová 
demokracia (EPP) získala 33,5 percen-
ta (7 kresiel), kým ľavicová Syriza do-
siahla na 24 percent (6 kresiel). Tretia 
skončila socialistická strana KINAL 
(S&D) so 7,7 percentami (2 kreslá) a 
za ňou komunisti s 5,7 percentami (2 
kreslá). Krajne pravicový Zlatý úsvit 
získal 4,8 percenta (2 kreslá) a novo-
založená protestná populistická stra-
na Grécke riešenie dosiahla na 4,2 
percenta. DiEM 25 Yannisa Varoufa-
kisa získal jeden mandát.

Kandidáti Novej demokracie zví-
ťazili tiež v regionálnych voľbách a 
udelili tak ďalšiu ranu Tsiprasovej 
vláde. Premiér v reakcii na to vyhlásil 
predčasné parlamentné voľby. Konať 
by sa mali už v júni. (Theodore Karao-
ulanis, EURACTIV.gr)

/// NIKÓZIA
Tesné víťazstvo konzervatív-

cov.  Vládna strana SHDY (EPP) voľ-
by vyhrala s 29 percentami a získala 
2 kreslá, rovnaký počet ako druhý 
AKEL (Európska ľavica) po zisku 27,49 
percenta. DHKO (S&D) si 13,8 percen-
tami udržalo jeden mandát, rovnako 
ako EDEK (S&D) s 10,6 percentami. 
Nacionalistická ELAM po dosiahnutí 
8,25 percenta o svojho europoslanca 
príde. Zdá sa tak, že výsledky odpo-
vedajú súčasnému rozloženiu síl na 
Cypre.  (Theodore Karaoulanis,  EU-
RACTIV.gr)

/// SOFIA
Víťazom je Borisov. Strana GERB 

(EPP) premiéra Bojka Borisova zvíťa-
zila v eurovoľbách aj napriek nedáv-
nym škandálom súvisiacim s náku-
pom bytov pod trhovú cenu a zneuží-
vaním európskych fondov, a to so zis-
kom 30,5 percenta. Jej úhlavný rival, 
BSP (S&D), dosiahol na 25 percent. 
Podľa očakávaní sa na tretej pozícii 

umiestnilo DPS (ALDE) reprezentu-
júce predovšetkým etnických Turkov 
(14,5 percenta). Nacionalistická stra-
na VMRO si pripísala 7,7 percenta a 
stredopravicová DB 6 percent. V ko-
nečnom súčte to znamená zisk sied-
mich europoslancov pre európskych 
ľudovcov, piatich pre socialistov, 
troch pre ALDE a dvoch pre niektorú 
z euroskeptických frakcií.

Podľa odborníkov sa o víťazstvo 
GERB do veľkej miery zaslúžil sám 
premiér Borisov, ktorý sa aktívne 
zapojil do posledných dní kampane, 
kedy prieskumy ešte mierne favori-
zovali rivala BSP. Líder európskych 
socialistov a päťka na kandidátke 
BSP Sergej Stanišev z neúspechu ob-
vinil líderku strany Korneliu Ninovú 
za jej ,,strategické chyby“, pretože jej 
vlastní poslanci vo februári opustili 
národný parlament a potom boli pod-
ľa neho ,,pre verejnosť neviditeľní.“ 
(Georgi Gotev, EURACTIV.com)

/// ZÁHREB
Remíza.  Vládna konzervatívna 

HDZ (EPP) je porazenou stranou toh-
toročných európskych volieb. Kon-
zervatívci počítali so ziskom až šies-
tich kresiel, nakoniec však len ,,re-
mizovali“ s opozičnou a vnútrostra-
níckymi spormi zaťaženou SDP. Obe 
strany dosiahli na 4 mandáty. Pre-
miér a líder HDZ Andrej Plenković si 
kandidátov vyberal sám a prehra mu 
tak sťaží reformáciu strany na stredo-
vú formáciu, pretože krajne pravicové 
krídlo HDZ posilní a bude hlasnejšie. 
Pre Chorvátsko to neznamená nič 
dobré.  (Željko Trkanjec,  EURACTIV.
hr)

/// ĽUBĽANA
Všetko podľa očakávaní.  Janez 

Janša a jeho koalícia ľudovcov (SDS 
a SLS) sú víťazmi eurovolieb, rovna-
ko ako tomu bolo aj v júni minulého 
roku v parlamentných voľbách, kedy 
síce vyhrali, ale nemali dostatočný 
koaličný potenciál k vytvoreniu vlá-
dy. Sociálni demokrati skončili druhí 
a potvrdili, že sa s nimi vždy musí 
počítať. Na treťom mieste skončila 
hlavná sila súčasnej vládnej koalí-
cie – LMŠ (ALDE). V Slovinsku teda 
nič nové pod slnkom.  (Željko Trkan-
jec, EURACTIV.hr) n
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Č L Á N O K

Konečné výsledky eurovolieb 
2019 na Slovensku

A u t o r :  Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k 

Oficiálne výsledky potvrdili ví-
ťazstvo koalície PS/Spolu a aj 
to, že sa do europarlamentu zo 

Slovenska dostalo len 6 strán. Štrnásty 
mandát dočasne volebná matematika 
odobrala KDH.



MÁJ 2019 | NOVÝ VIETOR V EURÓPSKOM PARLAMENTE 17

Kontaktujte nás:
Zuzana Gabrižová,  

Šéfredaktorka 
+421 254 432 633,  

gabrizova@euractiv.sk
Pavel Nikodem,  
Výkonný riaditeľ 
+421 910 929 575,  

nikodem@euractiv.sk
Kde nás nájdete:

Štefánikova 19
811 05 Bratislava

Vydavateľ:
I-Europa s.r.o.

www.euractiv.sk

Pre viac informácií 
o EURACTIV Špeciáloch...

Mediálny 
partner.: 

Tento projekt je kofinancovaný Európskou úniou 
prostredníctvom grantu Európskeho parlamentu  
č. COMM/SUBV/2019/M/0036. 
Táto publikácia reprezentuje výlučne názory autorov.  
Európsky parlament nezodpovedá za akékoľvek použitie  
informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Zvolení europoslanci v poradí pod-
ľa množstva preferenčných hlasov:

PROGRESÍVNE SLOVENSKO 
(ALDE) /  
SPOLU – OBČIANSKA 
DEMOKRACIA (EPP)
Michal Šimečka (PS, 81 735), Martin 
Hojsík (PS, 29 998), Michal Wiezik 
(Spolu, 27 549), Vladimír Bilčík (Spo-
lu, 26 202)

SMER-SOCIÁLNA 
DEMOKRACIA (PES)
Monika Beňová (89 472), Miroslav Číž 
(51 362), Robert Hajšel (13 773)

KOTLEBA – ĽSNS 
Milan Uhrík (42 779), Miroslav Rada-
čovský (42 276)

KDH (EPP)
Ivan Štefanec (33 128), Miriam Lex-
mann (27 883) – jej mandát sa začne 
uplatňovať až po odchode Veľkej Bri-
tánie z EÚ

SLOBODA A SOLIDARITA 
(ECR)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (52 331), Eu-
gen Jurzyca (33 540)

OBYČAJNÍ ĽUDIA  
A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI 
(ECR)
Peter Pollák (23 815)

Vývoj počtu hlasov, percent a mandátov naprieč 
eurovoľbami 2004, 2009, 2014 a 2019
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