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Návrh stanoviska (PE 388.468v02-00)
Ignasi Guardans Cambó
Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 
1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do 
Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú 
štátnymi príslušníkmi

Návrh smernice (KOM(2006)0791 – C6-066/2007 – 2006/0277(CNS))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Javier Moreno Sánchez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 1

(1) Správa Komisie o uplatňovaní smernice 
Rady 93/109/ES, ktorou sa stanovujú 
podrobnosti uplatňovania volebného práva a 
práva byť volený do Európskeho parlamentu 
pre občanov Únie s bydliskom v členskom 
štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi  
pri voľbách v roku 2004 ukázala, že je 
potrebné zmeniť a doplniť niektoré 
ustanovenia uvedenej smernice.

(1) Správa Komisie o uplatňovaní smernice 
Rady 93/109/ES, ktorou sa stanovujú 
podrobnosti uplatňovania volebného práva 
a práva byť volený do Európskeho 
parlamentu pre občanov Únie s bydliskom 
v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi, pri voľbách v roku 2004 
ukázala, že je potrebné zmeniť a doplniť 
niektoré ustanovenia uvedenej smernice.
Občianstvo Únie zaručuje všetkým 
občanom Európskej únie rovnaké práva 
bez ohľadu na to, či sa ich miesto 
narodenia alebo bydliska nachádza v Únii 
samotnej alebo v tretej krajine. Európske 
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inštitúcie sa preto musia usilovať 
zabezpečiť, aby občania EÚ s bydliskom 
v tretej krajine mohli pri voľbách do 
Európskeho parlamentu uplatniť svoje 
práva.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tatjana Ždanoka

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ODÔVODNENIE 2A (nové)

(2a) Stanovenie pravidiel pre účasť 
štátnych príslušníkov tretích krajín vo 
voľbách v členskom štáte bydliska nespadá 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tatjana Ždanoka

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ODÔVODNENIE 2B (nové)

(2b) Právo Spoločenstva nebráni členským 
štátom, aby udelili právo voliť a byť volený 
vo voľbách do Európskeho parlamentu 
určitým osobám, ktoré sú s príslušným 
štátom úzko spojené, iným ako jeho vlastní 
štátni príslušníci alebo občania Európskej 
únie s bydliskom na území tohto štátu1.
1 Vec C-145/04 Španielsko/Spojené kráľovstvo 
[2006] ECR I-7917, odsek 78.

Or. en

Odôvodnenie

Vec C-145/04 Španielsko/Spojené kráľovstvo [2006] ECR I-7917, odsek 78.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tatjana Ždanoka

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ODÔVODNENIE 2C (nové)

(2c) Osoby bez štátnej príslušnosti a iné 
osoby, ktoré nemajú štátnu príslušnosť 
k žiadnej krajine, ale ktoré majú dlhodobý 
pobyt v niektorom členskom štáte, sú 
súčasťou obyvateľstva daného členského 
štátu a ich účasť na voľbách môže 
podporiť ich lepšiu integráciu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Tatjana Ždanoka

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 16 (smernica 93/109/ES)

Komisia na základe informácií, ktoré jej 
poskytli členské štáty, predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tejto smernice pri voľbách do Európskeho 
parlamentu v roku 2009. V prípade potreby 
pripojí k tejto správe návrh na zmenu a 
doplnenie tejto smernice. Predmetná správa 
analyzuje najmä uplatňovanie článkov 4 a 
13.

Komisia na základe informácií, ktoré jej 
poskytli členské štáty, predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tejto smernice pri voľbách do Európskeho 
parlamentu v roku 2009. Na základe týchto 
informácií Komisia vypracuje návrh na 
jednotný volebný systém pre voľby do 
Európskeho parlamentu v roku 2014. 
Návrh môže obsahovať odporúčanie na 
udelenie práva voliť a byť volený vo 
voľbách do Európskeho parlamentu 
osobám bez štátnej príslušnosti a iným 
osobám, ktoré nemajú štátnu príslušnosť 
k žiadnej krajine, ale ktoré majú dlhodobý 
pobyt v niektorom členskom štáte a sú 
súčasťou obyvateľstva daného štátu.

Na účely prvého pododseku členské štáty 
medzi sebou spolupracujú s cieľom vykonať 
povolebné kontroly zamerané na prípady, 
keď štátni príslušníci volia a sú volení viac 
ako jedenkrát. Tieto kontroly môžu byť 
zamerané na situácie, kedy existuje zvýšená 
pravdepodobnosť, že štátni príslušníci volia 
alebo sú volení viac ako jedenkrát.

Členské štáty medzi sebou spolupracujú 
s cieľom vykonať povolebné kontroly 
zamerané na prípady, keď štátni príslušníci 
volia a sú volení viac ako jedenkrát.  Tieto 
kontroly môžu byť zamerané na situácie, 
kedy existuje zvýšená pravdepodobnosť, že 
štátni príslušníci volia alebo sú volení viac 
ako jedenkrát.
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Or. en

Odôvodnenie

Parlament vo svojom uznesení o stratégiách a prostriedkoch na integráciu prisťahovalcov 
v Európskej únii (2006/2056(INI) zdôraznil kladné stránky a dôležitosť občianskej účasti na 
politickom živote migrantov žijúcich v EÚ a autor považuje za súčasť tejto stratégie aj 
integráciu osôb bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú 
zákonný dlhodobý pobyt v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ignasi Guardans Cambó

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 16 (smernica 93/109/ES)

Komisia na základe informácií, ktoré jej 
poskytli členské štáty, predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tejto smernice pri voľbách do Európskeho 
parlamentu v roku 2009. V prípade potreby 
pripojí k tejto správe návrh na zmenu a 
doplnenie tejto smernice. Predmetná správa 
analyzuje najmä uplatňovanie článkov 4 a 
13.

Komisia na základe informácií, ktoré jej 
poskytli členské štáty, predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tejto smernice pri voľbách do Európskeho 
parlamentu v roku 2009.  Na základe týchto 
informácií Komisia vypracuje predbežnú 
štúdiu zameranú na vytvorenie jednotného 
volebného systému pre voľby do 
Európskeho parlamentu v roku 2014.

Na účely prvého pododseku členské štáty 
medzi sebou spolupracujú s cieľom vykonať 
povolebné kontroly zamerané na prípady, 
keď štátni príslušníci volia a sú volení viac 
ako jedenkrát. Tieto kontroly môžu byť 
zamerané na situácie, kedy existuje zvýšená 
pravdepodobnosť, že štátni príslušníci volia 
alebo sú volení viac ako jedenkrát.

Členské štáty medzi sebou spolupracujú 
s cieľom vykonať povolebné kontroly 
zamerané na prípady, keď štátni príslušníci 
volia a sú volení viac ako jedenkrát.  Tieto 
kontroly môžu byť zamerané na situácie, 
kedy existuje zvýšená pravdepodobnosť, že 
štátni príslušníci volia alebo sú volení viac 
ako jedenkrát.

Or. en


