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KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje predloga Komisije

V skladu s členom 19 Pogodbe o ES, ima "vsak državljan Unije, ki prebiva v državi članici, 
katere ni državljan, pravico voliti in kandidirati na volitvah v Evropski parlament v državi 
članici prebivanja pod enakimi pogoji kot državljani te države." Direktiva 93/109/ES določa 
podrobne ureditve uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice.

Cilji te direktive so zagotoviti sodelovanje vseh državljanov Unije na volitvah v Evropski 
parlament, spodbuditi sodelovanje vseh državljanov na teh volitvah, in zagotoviti enake 
volilne pravice vsem državljanom, ki prebivajo v isti državi (državljanom ali ne 
državljanom)1.

Ta direktiva predvideva, da na istih volitvah nihče ne sme voliti več kot enkrat niti kandidirati 
v več kot eni državi (člen 4 direktive)2.

Poleg tega je Komisija, glede na izkušnje iz evropskih volitev, ki so potekale junija 2004, 
ocenila, da je mogoče poenostaviti postopek in je zato predložila ta predlog direktive. 
Direktiva predvideva črtanje zahteve za izmenjave informacij med državami članicami (člen 
13), okrepitev določb, ki se nanašajo na kazni v primeru netočnosti uradnih izjav (člen 13), in 
črtanje zahteve, da morajo kandidati predložiti potrdilo, da jim pravica do kandidiranja ni bila 
odvzeta (člen 6 in člen 10).

II. Področje uporabe direktive

Ta direktiva zadeva samo državljane Evropske unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa 
njeni državljani. 
V zvezi s tem, ta direktiva ne obravnava vprašanj:
- državljanov z dvojnim državljanstvom
- državljanov tretjih držav.

1. Vprašanje dvojnega državljanstva

V sporočilu o evropskih volitvah leta 20043 je Komisija zastavila vprašanja, ki so lahko 
povezana z dvojnim ali večkratnim državljanstvom (več kot ene države členice). V takšnih 
primerih je nemogoče zagotoviti, da državljani ne volijo več kot enkrat, kar je v nasprotju s 
členom 8 Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi 
volitvami z dne 20. septembra 1976.
To vprašanje ne sodi v področje uporabe Direktive 93/109/ES, vendar je možen vir dvojnega 
glasovanja, in zaradi tega bi morala Komisija preučiti možnosti v izogib nastanku takšnih 
položajev.

2. Državljani tretjih držav

  
1 SEC (2006)1647.
2 glej tudi člen 8 Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 
20. septembra 1976.
3 KOM(2006)0790.
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Ta direktiva se nanaša samo na državljane Evropske unije in ne zadeva možnega sodelovanja 
državljanov tretjih držav na volitvah v Evropski parlament. Vendar pa je v zvezi s tem treba 
omeniti nedavne razplete sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti. Sodišču je bilo 
predloženo vprašanje o tem, če država članica lahko razširi volilno pravico za volitve v 
Evropski parlament na državljane tretjih držav, kot so državljani Skupnosti neodvisnih držav, 
ki izpolnjujejo določene pogoje ("qualifying Commonwealth citizens"), in ki prebivajo na 
ozemlju Unije, kot je Gibraltar.

Sodišče je v svoji sodbi z dne 12. septembra 20061 spomnilo, da niti člen 190 ES niti Akt iz 
leta 1976 izrecno in natančno ne določata, kdo ima pravico voliti in biti voljen na volitvah v 
Evropski parlament2, medtem ko člen 8 Akta iz leta 1976 natančneje določa, da volilni 
postopek v vsaki državi članici urejajo nacionalni predpisi3. V zaključku Sodišče navaja, da 
"določitev nosilcev pravice voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament izhaja iz 
pristojnosti vsake države članice ob upoštevanju prava Skupnosti, in da členi 189 ES, 190 ES, 
17 ES in 19 ES ne nasprotujejo dejstvu, da države članice dodelijo aktivno in pasivno volilno 
pravico določenim osebam, ki imajo tesne stike z njimi, poleg tega, da jo podelijo svojim 
državljanom ali državljanom Evropske unije, ki prebivajo na njihovem ozemlju." Ta sodba 
poudarja dejstvo, da je mogoče, da imajo državljani tretjih držav pravico voliti in biti izvoljeni 
v Evropski parlament, vendar pa je v pristojnosti držav članic, da jim takšno pravico dodelijo.

III. Stališče poročevalca

Poročevalec podpira cilj Komisije za poenostavitev postopkov evropskih državljanov, ki 
želijo voliti ali kandidirati v državi članici, v kateri prebivajo.

Ta direktiva je koristna in potrebna, saj prispeva k oblikovanju evropske politične skupnosti. 
Vendar pa je na žalost nemogoče, glede na trenutne politične razmere v Evropski uniji, 
vzpostaviti enotni volilni sistem. Bilo pa bi koristno, da Komisija, po evropski volitvah leta 
2009, s tem v zvezi predloži predlog, ki bi ga preučila Svet in Parlament.

Drugi predlogi sprememb, ki jih je podal poročevalec, želijo zagotoviti, da so natančne 
določbe za aktivno in pasivno volilno pravico, ki se nanašajo na državljane Evropske unije, ki 
volijo v svoji državi prebivanja, identične tistim, ki se uporabljajo za državljane te države 
članice, ter tudi olajšati praktično izvajanje direktive.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za zunanje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija4 Predlogi sprememb Parlamenta

  
1 Zadeva C-145/04 Kraljevina Španija / Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.
2 točka 70 sodbe.
3 točka 69 sodbe.
4 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA -1 A (novo)

(-1a) Bistveno je, da se državljanom 
Evropske unije, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani zagotovi, 
na praktičen in učinkovit način, polno 
izvajanje svojih političnih pravic, med 
katerimi je najbolj pomembna aktivna in 
pasivna volilna pravica na volitvah v 
Evropski parlament v njihovi državi 
bivanja.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA -1 B (novo)

(-1b) Obžaluje se dejstvo, da volitve v 
Evropski parlament niso prave evropske 
volitve, ampak so zaradi pomanjkanja 
skupnega volilnega zakona odvisne od 27 
različnih volilnih sistemov, položaj, ki mu 
na žalost v trenutnih političnih razmerah ni 
videti rešitve.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 2 A (novo)

(2a) Določanje pravil, ki zadevajo 
sodelovanje državljanov tretjih držav na 
volitvah v državi članici, v kateri prebivajo, 
ne spada v področje uporabe direktive, in 
trenutno tudi ne v pristojnosti Skupnosti.

Predlog spremembe4
ČLEN 1, TOČKA 1 A (novo)
Člen 3 (Direktiva 93/109/ES)

1a) Člen 3 se nadomesti z naslednjim:
"Vsaka oseba, ki je na referenčni datum:
a) državljan Unije v smislu drugega 
pododstavka člena 8(1) Pogodbe  
in
ni državljan države članice prebivanja, a 



PA\664865SL.doc PE 388.468v01-006/9PA\664865SL.doc

SL

izpolnjuje enake pogoje glede aktivne in 
pasivne volilne pravice, kakor jih ta država 
po zakonu nalaga svojim državljanom, 
ima aktivno in pasivno volilno pravico na 
volitvah v Evropski parlament v državi 
članici prebivanja, razen če ji je ta pravica 
odvzeta na podlagi členov 6 in 7.     
Če morajo državljani države članice 
prebivanja kot pogoj, da so lahko voljeni, 
imeti državljanstvo določeno minimalno 
obdobje, se šteje, da so državljani Unije 
izpolnili ta pogoj, ko so pridobili 
državljanstvo države članice za enako 
obdobje."

Obrazložitev

Različni načini glasovanja za državljane države članice (glasovanje na daljavo, preko 
pooblaščenca itd.) morajo biti na voljo tudi volivcem Skupnosti.  

Predlog spremembe 5
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (B)

Člen 6, odstavek 3 (Direktiva 93/109/ES)

3. Za namene odstavka 2 tega člena država 
članica prebivanja uradno obvesti matično 
državo članico o izjavi iz člena 10(1). Za to 
je treba ustrezne informacije, ki so ponavadi 
na razpolago v matični državi članici, 
zagotoviti pravočasno in na ustrezen način. 
Te informacije lahko vključujejo le podatke, 
ki so nujno potrebni za izvajanje tega člena 
in se jih lahko uporabi le v ta namen. Če so 
posredovane informacije v nasprotju z 
vsebino izjave, država članica prebivanja 
ustrezno ukrepa, da zadevni osebi prepreči, 
da bi kandidirala.

3. Za namene odstavka 2 tega člena država 
članica prebivanja uradno obvesti matično 
državo članico o izjavi iz člena 10(1) s tem, 
da ji posreduje obrazec iz člena 10(2). Za to 
je treba ustrezne informacije, ki so ponavadi 
na razpolago v matični državi članici, 
zagotoviti pravočasno in na ustrezen način. 
Te informacije lahko vključujejo le podatke, 
ki so nujno potrebni za izvajanje tega člena 
in se jih lahko uporabi le v ta namen. Če so 
posredovane informacije v nasprotju z 
vsebino izjave, država članica prebivanja 
ustrezno ukrepa, da zadevni osebi prepreči, 
da bi kandidirala.

Obrazložitev

Matični državi članici je treba posredovati uradno izjavo, navedeno v členu 10. Države 
članice bodo lažje obravnavale te izjave, če bodo uporabljale enotno obliko. 

Predlog spremembe 6
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKI (B) IN (C)
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Člen 10, odstavek 2 (Direktiva 93/109/ES)

odstavek 2 se črta; odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

"Formalna izjava se opravi na obrazcu iz 
priloge I." 

(c) odstavek 3 se preštevilči v odstavek 2;

Obrazložitev

Matični državi članici je treba posredovati uradno izjavo, navedeno v členu 10. Države 
članice bodo lažje obravnavale te izjave, če bodo uporabljale enotno obliko. 

Predlog spremembe 7
ČLEN 1, TOČKA 3 A (novo)
Člen 12 (Direktiva 93/109/ES)

3a) Členu 12 se doda naslednja alineja:
"Za državljane članice prebivanja mora biti 
enaka podrobna ureditev volilne pravice, 
kot je predvidena za volivce Skupnosti."   

Obrazložitev

Različni načini glasovanja za državljane države članice (glasovanje na daljavo, preko 
pooblaščenca itd.) morajo biti na voljo tudi volivcem Skupnosti.  

Predlog spremembe 8
ČLEN 1, TOČKA 4 A (novo)

Člen 15 a (novo) (Direktiva 93/109/EE)

4a) Člen 15 se vstavi v poglavje IV:
"Države članice morajo v šestih mesecih po 
začetku veljavnosti te direktive obvestiti 
Komisijo, volilni organ, pristojen za 
izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz te 
direktive.  Komisija posreduje te 
informacije vsem državam članicam."

Predlog spremembe 9
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 16 (Direktiva 93/109/ES)

Komisija na podlagi informacij držav članic 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o 

Komisija na podlagi informacij držav članic 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o 
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uporabi te direktive za volitve v Evropski 
parlament 2009 in, če je to primerno, o 
predlogu spremembe te direktive.
Omenjeno poročilo obravnava zlasti 
uporabo členov 4 in 13.  

uporabi te direktive za volitve v Evropski 
parlament 2009.  Komisija pripravi predlog 
skupnega volilnega sistema za volitve v 
Evropski parlament leta 2014. 

Za namene prvega pododstavka države 
članice po volitvah sodelujejo pri 
preverjanju morebitnih primerov dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja. Pri teh 
preverjanjih in pregledih se osredotočijo na 
situacije, v katerih je verjetnost dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja večja.

Države članice po volitvah sodelujejo pri 
preverjanju morebitnih primerov dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja. Pri teh 
preverjanjih in pregledih se osredotočijo na 
situacije, v katerih je verjetnost dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja večja.

Predlog spremembe 10
ČLEN 1, TOČKA 5 A (novo)

Priloga I (novo) (Direktiva 93/109/ES)

5a) Doda se naslednja priloga I:

Obrazložitev

Formalna izjava državljana Unije, ki prebiva v državi članici in ni njen državljan, o 
kandidaturi na volitvah v Evropski parlament.
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Ime države članice prebivanja: ______________
Ime matične države: ______________

Izjava kandidata ob kandidaturi na volitvah 
v Evropski parlament v državi članici,  

katere ni državljan
__________________

Podpisani (-a) 

Priimek:______________
Ime:______________
Datum rojstva: ______________
v ______________
Državljanstvo: ______________
Številka osebne izkaznice/potnega lista: ______________ izdan (-a) dne ______________ v 
______________

Naslov v državi prebivanja:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

Izjavljam, da 

ne kandidiram na volitvah v Evropski parlament v drugi državi članici, razen v zgoraj 
navedeni državi prebivanja;

pravica do kandidiranja mi v moji zgoraj navedeni matični državi ni bila odvzeta;

Kraj mojega zadnjega vpisa v volilne imenik __________________ (ime matične države):
__________________________________________ 

Seznanjen sem o tem, da je po zakonodaji moje države prebivanja vsaka nepravilnost izjave 
kaznivo dejanje. 

V _______________, dne _______________

Podpis:
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