
CS CS

CS



CS CS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

V Bruselu dne 12.12.2006
SEK(2006) 1647

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Doprovodný dokument ke

SDĚLENÍ KOMISE

o volbách do Evropského parlamentu v roce 2004
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Shrnutí posouzení dopadu

případné změny směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva 
volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště

v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky
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Politické souvislosti1.

Práva občana EU, která jsou zakotvena ve Smlouvě o ES (články 17–22), umožňují, 
aby se občané EU při volbách do EP rozhodli, zda se jich budou účastnit v členském 
státě, jehož jsou státními příslušníky, nebo v členském státě, v němž mají bydliště, 
pokud se nejedná o tentýž stát. Účast ve volbách do EP se týká jak práva volit, tak 
práva být volen. Pravidla pro výkon práva volit a být volen v členském státě, jehož ob
čan EU není státní příslušníkem, jsou stanoveny ve směrnici 93/109/ES. Nikdo nesmí
volit v týchž volbách vícekrát než jednou nebo být volen v týchž volbách ve více než
jednom členském státě. 

Směrnice 93/109/ES byla přijata v době, kdy EU měla pouze 12 členských států. Toto 
posouzení dopadů bylo zahájeno za účelem získání dalších informací o problémech, 
které byly od doby přijetí směrnice zjištěny, a za účelem navržení možných řešení k 
reakci na výzvy související s rozšířením unie na 27 členských států, v důsledku něhož
se zvýší rozmanitost volebních systémů členských států a zvýší dopad zjištěných 
problémů.

Politické cíle2.

Směrnice 93/109/ES stanoví tyto politické cíle:

Obecné cíle:

Zajistit účast všech občanů Unie ve volbách do EP.•

Posílit účast všech občanů Unie ve volbách do EP.•

Zajistit rovný přístup k volebním právům (zásada nediskriminace) pro občany •
EU, aby v členském státě, v němž mají bydliště, měli stejná volební práva jako 
státní příslušníci tohoto státu.

Specifické cíle:

Předejít dvojí účasti ve volbách do EP.•

Předejít dvojí kandidatuře ve volbách do EP.•

Snížit počet překážek, jimž musí čelit občané EU, kteří hodlají kandidovat ve •
volbách do EP v členském státě, v němž mají bydliště.

Nedostatky stávajícího systému, který má zamezit dvojí účasti ve volbách a 3.
dvojí kandidatuře

Volební účast a dvojí využití práva volit

V době voleb do EP v roce 2004 bylo ve 25 členských státech EU více než 5,5 milion
ů občanů EU, kteří nebyli státními příslušníky daného státu, ve věku, jenž je opravňuje 
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volit. 

Průměrná míra účasti ve volbách do EP v roce 2004 představovala 45,7 %. Míra ú
časti občanů EU, kteří nejsou státními příslušníky daného členského státu EU, byla niž
ší: v šesti zemích, v nichž byly údaje (nebo jejich odhady) o účasti těchto občanů k 
dispozici, průměrná míra účasti představovala 19,6 %. 

Praktické problémy se stávajícím systémem pro výměnu informací

Směrnice 93/109/ES zavedla dva prostředky k zamezení dvojí účasti ve volbách 
a dvojí kandidatury: občané EU, kteří nejsou státními příslušníky daného členského 
státu EU, by měli především poskytnout formální prohlášení, že využijí právo volit 
nebo být volen pouze v členském státě, v němž mají bydliště; a členské státy mají dále 
povinnost vyměňovat si informace o státních příslušnících jiných členských států, kteří
byli zapsáni na seznamy voličů nebo kteří kandidují, a přijmout příslušná opatření k 
tomu, aby zajistily, že jejich státní příslušníci v týchž volbách nevolí dvakrát nebo 
nekandidují ve více než jednom členském státě. Z tohoto důvodu byl vytvořen systém 
výměny informací mezi členskými státy. Tento systém se využil při volbách do EP v 
letech: 1994, 1999 a 2004. 

Mezi hlavní nedostatky systému výměny informací patří to, že: nejsou poskytovány 
dostatečné informace, které by umožnily identifikaci osoby ve stávajících 
vnitrostátních rejstřících; dochází k problémům s přepisem jmen; údaje určené ke 
zpracování přicházejí se zpožděním; liší se formát předávaných informací (např. 
papírová podoba, diskety, CD-ROM), což znemožňuje jejich automatické zpracování. 
V důsledku systému bylo navíc malé části občanů znemožněno využít jejich práva 
volit. Není možné navíc zjistit, zda se v důsledku fungování systému snížil počet p
řípadů dvojího výkonu práva volit. V roce 2004 byly případy dvojího využití práva 
volit zjištěny ve dvou členských státech: 4 případy v Lucembursku a přibližně 120 p
řípadů v Německu. 

Členské státy se obecně domnívají, že je systém zatěžuje a že je neúčinný.

Většina problémů je způsobena rozdíly mezi neharmonizovanými volebními systémy v 
jednotlivých členských státech, způsobem zpracovávání vnitrostátních rejstříků v
členských státech a rozsahem informací, které jsou v rejstřících obsaženy. To p
ředstavuje jednu z hlavních překážek rychlé a účinné výměny informací o voličích, kte
ří nejsou státními příslušníky daného členského státu EU.

Patnáct členských států poskytlo odhady výše finančních prostředků vynaložených na 
systém výměny informací při volbách do EP v roce 2004. Odhadované náklady jen v t
ěchto členských státech činily 981 000 EUR. Velká část nákladů na činnost systému 
byla vynaložena z důvodu výměny nedostatečných informací. Vzhledem k nárůstu po
čtu voličů, kteří nejsou státními příslušníky daného členského státu EU, a vzhledem k 
rozšíření EU je pravděpodobné, že by se náklady na systém, pokud by si zachoval 
stávající podobu, zvýšily. 

V rámci posouzení dopadů bylo vypracováno několik možností pro řešení problému 
dvojí účasti ve volbách a dvojí kandidatury, z nichž jsou za nejvíce relevantní pova
žovány tyto:
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Politická možnost č. 1 – zachovat status quo

Stávající situace se nezmění, tj. zachovají se tato opatření:

Stávající systém výměny informací mezi členskými státy. V rámci tohoto •
systému členský stát, v němž má osoba bydliště, odpovídá za předávání informací o 
tomto občanu EU, který není jeho státním příslušníkem a který se v tomto státě
zapsal do seznamu voličů (nebo jenž kandiduje), členskému státu jeho původu, 
který tuto osobu následně vymaže ze příslušného seznamu voličů, aby se předešlo 
dvojí účasti ve volbách. Komise spolu s členskými státy vypracovala pokyny ohledn
ě způsobu výměny informací. 

Formální prohlášení občanů EU, kteří nejsou státními příslušníky daného •
členského státu, předložené při jejich zápisu do seznamu voličů nebo při předložení
kandidatury v členském státě, v němž mají bydliště; v tomto prohlášení uvedou, že 
budou volit pouze v členském státě, v němž mají bydliště, a nikoli v členském státě
původu (články 9 a 10 směrnice 93/109/ES) a že podají žádost o kandidaturu 
pouze v členském státě, v němž mají bydliště (článek 10).

Politická možnost č. 2 – zrušit stávající systém výměny informací, ale zachovat 
prohlášení o tom, že nedojde k dvojí účasti ve volbách nebo k dvojí kandidatuře, 
zavést sankce a následné kontroly

Tato politická možnost by představovala tyto změny směrnice 93/109/ES:

zrušit stávající systém výměny informací a současně zachovat prohlášení•
poskytovaná občany EU, kteří nejsou státními příslušníky daného členského státu, 
že v týchž volbách do EP nebudou volit dvakrát nebo kandidovat ve dvou 
členských státech;

zavést sankce postihující dvojí využití práva volit;•

zavést následné kontroly toho, zda nedošlo k dvojímu využití práva volit. •

Politická možnost č. 3 – zdokonalení stávajícího systému výměny informací

V rámci této politické možnosti by se mohl zdokonalit systém výměny informací, 
pokud jde o administrativní a provozní postupy, aby se zajistilo jejich jednotné provád
ění v celé EU tím, že: 

se pro výměnu informací stanoví jednotný a harmonizovaný termín; •

se pozmění již zavedený formát informací, jež mají být předávány, tak, aby členské•
státy měly k dispozici údaje potřebné k identifikaci státního příslušníka již v okam
žiku získání informace;

se stanoví, že všechny informace musí být předávány v elektronické podobě•
pomocí jediného konkrétního prostředku tak, aby bylo možné automatické
zpracování všech informací; 
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se zavede používání řečtiny a cyrilice a •

členské státy by měly řádně informovat občany o tom, že byli vyškrtnuti ze •
seznamu voličů.

Systém by měl být v členských státech prováděn pravděpodobně na základě
rozhodnutí Komise přijatého postupem projednávání ve výborech.

Politická možnost č. 4 – vytvoření seznamu voličů pro volby do EP

Tato politická možnost by představovala spojení všech seznamů voličů z členských 
států (pro volby do EP) do jediného seznamu voličů platného pro všechny členské
státy. Spadala by sem i možnost úplné harmonizace metod pro zpracování
vnitrostátních rejstříků a pro stanovení, jaké informace budou rejstříky obsahovat. 
Informace o seznamu voličů by se sdílely mezi členskými státy.

Vedle změn směrnice 93/109/ES by tato politická možnost rovněž vyžadovala změny 
aktu o volbách z roku 1976 (příloha rozhodnutí 76/787/ESUO, EHS, Euratom).

Posouzení politických možností

Posouzení politických možností pro zdokonalení systému prevence dvojí účasti ve volbách a dvojí kandidatury

Cíl, kterého má být dosa
ženo / posuzovaný problém

Politické možnosti (předpokládaný dopad hodnocený od – (žádný přínos pro vytyčený cíl) 
do √√√√√ (úplné dosažení vytyčeného cíle)

PM 1: Status quo PM 2: Zrušit 
stávající systém vým
ěny informací

PM 3: 
Zdokonalení
stávajícího 
systému výměny 
informací

PM 4: Vytvoření
seznamu voličů pro 
volby do EP

Předejít dvojí účasti ve 
volbách do EP

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Předejít dvojí kandidatuře 
ve volbách do EP

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Zajistit účast všech občanů
Unie ve volbách do 
Evropského parlamentu

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Posílit účast všech občanů
Unie ve volbách do 
Evropského parlamentu

√√ √√ √√ √√√

Zajistit rovný přístup k 
volebním právům (zásada 
nediskriminace) pro občany 
EU, aby v členském státě, v 
němž mají bydliště, měli 
stejná volební práva jako 
jeho státní příslušníci

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√
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Základní práva

Právo volit a být volen ve 
volbách do Evropského 
parlamentu (článek 39)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

Ochrana osobních údajů (
článek 8)

√ √√√ √ √√√

Náklady – posuzované vůči 
situaci status quo 
+ Náklady vyšší, než je status 
quo; 
0 Nezměněné náklady;

– Náklady nižší, než je status 
quo

0 - 0 +

Upřednostňovaná možnost

Na základě posouzení a srovnání politických možností, pokud jde o dosažení
politických cílů, posílení a dodržování základních práv, stanoviska členských států a 
zúčastněných subjektů a praktičnost řešení (včetně nákladů), je upřednostňovanou 
politickou možností, která bude reagovat na nedostatky v systému, jenž má zamezit 
dvojí účasti ve volbách a dvojí kandidatuře, možnost č. 2, tj. zrušit stávající systém 
výměny informací, ale zachovat prohlášení o tom, že nedojde k dvojí účasti ve 
volbách, zavést sankce a následné kontroly. Tím by se eliminovalo riziko toho, že by 
občané byli omylem vyškrtnuti ze seznamu voličů nebo že by nebyli informováni o vy
škrtnutí ze seznamu voličů, a tudíž by nemohli volit. Ušetřilo by se na nákladech na 
výměnu informací mezi členskými státy. Je pravděpodobné, že sankce za dvojí účast 
ve volbách bude natolik odstrašující, aby zamezila dvojí účasti ve volbách. 

Kontrola případů dvojí účasti ve volbách občanů EU, kteří nejsou státními příslušníky 
daného členského státu, by byla nezbytná. Pokud by se uchovávala jména a údaje o v
šech voličích, byl by tento proces technicky snadný. Ne všechny členské státy však 
tyto elektronické záznamy uchovávají.

Jak vyplývá z předběžné analýzy, není pravděpodobné, že by byl před rokem 2009 
zaveden nákladově efektivní kontrolní systém. Existuje však velká pravděpodobnost, 
že by to bylo možné pro následující volby. Místo kontrolního systému by v roce 2009 
mohla být zavedena preventivní opatření, jako jsou např. šíření informací o nové
sankci za dvojí účast ve volbách nebo „lehké“ systémy následných kontrol ad hoc v p
řípadech, ve kterých existuje pravděpodobnost dvojí účasti ve volbách. Je třeba zd
ůraznit, že neexistují důkazy o tom, že by se v minulých volbách do EP vyskytly časté
případy dvojího hlasování. 

Velké administrativní zatížení pro kandidáty, kteří nejsou státními příslušníky 4.
daného členského státu EU, ve volbách do EP

V roce 2004 ve volbách do EP kandidovalo celkem 8 974 osob. Z tohoto počtu 8 917 
kandidovalo ve své zemi původu a pouze 57 v zemích, jejichž nejsou státními příslu
šníky.
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Je prokázáno, že počet kandidátů, kteří nejsou státními příslušníky daného členského 
státu EU, by byl vyšší, pokud by nebyla stanovena povinnost předložit potvrzení
vydané příslušnými orgány členského státu původu o tom, že tato osoba nebyla 
zbavena práva kandidovat. Tři země v souvislosti s touto povinností oznámily řadu 
problémů, v důsledku nichž byly občané EU, kteří nejsou státními příslušníky daného 
členského státu, považováni za nezpůsobilé kandidovat v zemi, v níž mají bydliště. 
Stávající povinnost poskytnout potvrzení proto měla negativní dopad na kandidaturu 
občanů EU v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky a v němž mají bydliště. 

Velké administrativní zatížení

V některých členských státech není jasně stanoveno nebo upraveno, který vnitrostátní
orgán je příslušný k vydávání potvrzení, jimiž musí občané EU při podávání přihlášky 
na kandidaturu ve volbách do EU v členském státě, v němž mají bydliště, povinně
prokázat, že jsou v členském státě původu způsobilí kandidovat. Rozhovory s 
kandidáty, kteří nejsou státními příslušníky daného členského státu, potvrzují, že se 
problémy vyskytují v souvislosti s kontaktováním příslušného orgánu v zemi původu a 
s včasným obdržením příslušného potvrzení od tohoto orgánu.

V rámci posouzení dopadů bylo vypracováno několik možností pro řešení problému 
dvojí účasti ve volbách a dvojí kandidatury, z nichž jsou za nejvíce relevantní pova
žovány tyto:

Politická možnost č. 1 – zachovat status quo

Neprovedou se žádné změny: občan EU musí při předkládání žádosti o kandidaturu 
ve volbách do EP v členském státě, v němž má bydliště, předložit potvrzení vydané v
členském státě, jehož je státním příslušníkem (články 6 až 10). 

Politická možnost č. 2 – zdokonalit stávající systém

Tato politická možnost by například představovala provedení informační kampaně
v rámci celé EU, v rámci níž by se uveřejnil komplexní seznam orgánů, které jsou p
říslušné k vydání potvrzení o způsobilosti kandidovat těm občanům, kteří hodlají
kandidovat v členském státě, v němž mají bydliště.

Politická možnost 3 – zrušit povinnost kandidátů předkládat potvrzení vydané příslu
šnými orgány členského státu původu o tom, že nebyli zbaveni práva kandidovat, a 
nahradit ji vyjádřením této skutečnost, jenž by bylo součástí formálního prohlášení, 
které musí kandidáti předkládat podle stávajícího čl. 10 odst. 1.

Vedle zavedení tohoto nového vyjádření do prohlášení, které musí kandidáti 
poskytovat, by tato politická možnost rovněž zavedla možnost, aby členské státy, v n
ěmž má kandidát bydliště, kontrolovaly to, zda tato osoba nebyla skutečně zbavena 
práva kandidovat, a to tak, že toto prohlášení předají členskému státu původu.

Posouzení politických možností

Posouzení politických možností pro reakci na velké administrativní zatížení kandidátů z EU, kteří nejsou státními p
říslušníky daného členského státu, ve volbách do EP
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Cíl, kterého má být dosa
ženo/ posuzovaný problém

Politické možnosti
(Předpokládaný dopad hodnocený od – (žádný přínos pro vytyčený cíl) do 
√√√√√ (úplné dosažení vytyčeného cíle)

PM 1: Status quo PM 2:

Zdokonalit stávající
systém

PM 3:

Zrušit povinnost p
ředkládat potvrzení

Snížit počet překážek, jimž
musí čelit občané EU, kteří
hodlají kandidovat ve 
volbách do EP v členském 
státě, v němž mají bydliště

√ √√√ √√√√

Zajistit účast všech občanů
Unie ve volbách do 
Evropského parlamentu

√ √√ √√√

Posílit účast všech občanů
Unie ve volbách do 
Evropského parlamentu

√ √√ √√√

Zajistit rovný přístup k 
volebním právům (zásada 
nediskriminace) pro ob
čany EU, aby v členském 
státě, v němž mají bydliště, 
měli stejná volební práva 
jako jeho státní příslušníci

√ √ √√

Základní práva

Právo volit a být §
volen ve volbách do 
Evropského 
parlamentu (článek 
39)

- √√√ √√√√

Ochrana osobních §
údajů (článek 8)

√√√√√ √√√√√ √√

Náklady – posuzované vůči 
situaci status quo

0 + 0

+ Náklady vyšší, než je 
status quo; 

0 Nezměněné náklady;

– Náklady nižší, než je 
status quo

Upřednostňovaná možnost

Jako reakce na velké administrativní zatížení kandidátů EU, kteří nejsou státními p
říslušníky daného členského státu, při volbách do EP se upřednostňuje politická mo
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žnost č. 3, tj. zrušit povinnost kandidátů předkládat potvrzení vydané příslušnými 
orgány členského státu původu o tom, že nebyli zbaveni práva kandidovat, a nahradit 
ji vyjádřením této skutečnosti, jenž by bylo součástí formálního prohlášení, které musí
kandidáti předkládat podle stávajícího čl. 10 odst. 1.

Výsledkem této politické možnosti by bylo zásadní odstranění překážek kladených 
kandidátům EU, kteří nejsou státními příslušníky daného členského státu, protože by 
museli poskytovat pouze formální prohlášení (a nikoli potvrzení vydané orgánem). 

Členské státy by měly možnost kontrolovat správnost formálního prohlášení tím, že jej 
oznámí členskému státu původu. Celkové náklady upřednostňované možnosti pro 
společnost by byly nízké.

Subsidiarita, proporcionalita a přidaná hodnota EU5.

Upřednostňovaná politická možnost, která má reagovat na nedostatky stávajícího 
systému výměny informací, by nezavedla nová opatření k harmonizaci volebních 
systémů v členských státech ani společnou akci přesahující míru nezbytnou k dosažení
těchto cílů. Vzhledem k nadnárodní povaze tohoto problému, tj. občané nemohou 
volit nebo kandidovat ve více než jednom členském státě ve všech volbách do EP v 
rámci celé EU, je spolupráce mezi členskými státy nezbytná. 

Požadavek, aby nebyla provedena opatření harmonizující volební systémy členských 
států EU nebo společná akce přesahující to, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné, 
rovněž platí, pokud jde o upřednostňovanou politickou možnost k reakci na velké
administrativní zatížení potenciálních kandidátů. Zavedení možnosti kontroly prohlá
šení poskytovaných občany EU, kteří nejsou státními příslušníky daného členského 
státu, by přispělo k zajištění toho, aby osoba, která není způsobilá kandidovat v 
jednom členském státě, nemohla kandidovat ani v jiném členském státě. 

Nedostatečná opatření EU by mohla významně poškodit oprávněné zájmy občanů EU, 
kteří mají nárok předpokládat, že nikdo nemůže zneužívat volební systém tím, že v 
týchž volbách do EP hlasuje více než jednou nebo kandiduje v jednom členském státě, 
aniž by toto právo ztratil v jiném členském státě. Upřednostňované politické možnost 
by proto napomohly splnit povinnost EU spočívající v zajištění ochrany základních 
práv jejích občanů. Společná akce v případě obou upřednostňovaných politických mo
žností proto respektuje zásadu subsidiarity stanovenou v článku 2 Smlouvy o 
Evropské unii a zásadu proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o založení
Evropského společenství. 


