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SPOROČILO KOMISIJE

Evropske volitve 2004

Poročilo Komisije o udeležbi državljanov Evropske unije v državi članici prebivanja, 
(Direktiva 93/109/ES) in o volilni ureditvi (Sklep 76/787/ES, kakor je bil spremenjen s 

Sklepom 2002/772/ES, Euratom)

POVZETEK PRESOJE VPLIVA

za morebitno spremembo Direktive Sveta št. 93/109/ES o podrobni ureditvi uresni
čevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za dr

žavljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani
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Ozadje politike1.

Državljanske pravice državljanov EU, zapisane v pogodbah EU (členi 17–22), dolo
čajo, da se lahko državljani volitev v EP udeležijo v matični državi članici ali v državi 
članici prebivanja, če sta različni. Udeležba na volitvah v EP vključuje aktivno in 
pasivno volilno pravico. Načela uresničevanja aktivne in pasivne pravice v državi 
članici prebivanja so navedena v Direktivi 93/109/ES. Nihče ne sme na istih volitvah v 
EP voliti več kot enkrat ali kandidirati v dveh državah (člen 4 Direktive). 

Direktiva 93/109/ES je bila sprejeta, ko je imela EU le 12 držav članic. Ta presoja 
vpliva se je začela izvajati, da bi zagotovili nadaljnje informacije o težavah, ki so bile 
ugotovljene od sprejetja Direktive, in predlagali možne načine soočanja z izzivi volitev 
v razširjeni Uniji s 27 državami članicami, ko bo zaradi večje raznolikosti volilnih 
sistemov držav članic teh težav še več.

Cilji politike2.

Direktiva 93/109/ES zajema naslednje cilje politike:

Splošni cilji

zagotoviti udeležbo vseh državljanov Unije na volitvah v EP;•

spodbujati udeležbo vseh državljanov Unije na volitvah v EP;•

zagotoviti enakopraven dostop do volilnih pravic (načelo nerazlikovanja) dr•
žavljanom EU, da bodo imeli v državi članici prebivanja enake volilne pravice kot 
državljani te države.

Posebni cilji:

preprečiti dvojno glasovanje na volitvah v EP;•

preprečiti dvojno kandidiranje na volitvah v EP;•

zmanjšati ovire za državljane EU, ki želijo kandidirati na volitvah v EP v dr•
žavi članici prebivanja.

Pomanjkljivosti sedanjega sistema za preprečevanje dvojnega glasovanja in 3.
kandidiranja

Volilna udeležba in dvojno glasovanje

V času volitev v EP 2004 je bilo v 25 državah članicah več kot 5,5 milijona dr
žavljanov EU z volilno pravico, ki niso prebivali v matični državi članici.

Povprečna stopnja udeležbe je bila 45,7 %. Stopnja udeležbe državljanov EU, ki niso 
državljani države članice prebivanja, je bila nižja: v šestih državah, v katerih so 
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številke (ali okvirne številke) o udeležbi teh državljanov na voljo, je bila povprečna 
stopnja udeležbe 19,6 %. 

Praktične težave v zvezi s sedanjim sistemom izmenjave informacij

Z Direktivo 93/109/ES sta se vzpostavila dva načina za preprečevanje dvojnega 
glasovanja in kandidiranja: prvič, državljani EU, ki niso državljani države članice 
prebivanja, morajo predložiti uradno izjavo, da bodo aktivno ali pasivno volilno 
pravico uporabili le v državi članici prebivanja, in drugič, države članice si morajo 
izmenjati informacije o državljanih drugih držav članic, ki so vpisani v njihove volilne 
imenike ali v njih kandidirajo, in sprejeti ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da njihovi dr
žavljani ne volijo dvakrat ali kandidirajo v več državah članicah. V ta namen je bil 
vzpostavljen sistem izmenjave informacij med državami članicami. Uporabljen je bil za 
tri volitve v EP: leta 1994, 1999 in 2004. 

Glavne pomanjkljivosti sistema izmenjave informacij so: informacij je premalo, da bi 
posameznika lahko identificirali v obstoječih nacionalnih volilnih imenikih, težave s 
prečrkovanjem imen, podatki prispejo prepozno, da bi jih lahko obdelali, informacije 
so podane v različnih oblikah (t.j. na papirju, disketi, CD-ROM-u), kar onemogoča 
samodejno obdelavo podatkov. Razen tega je bilo kljub sistemu določeno število ljudi 
prikrajšano za volilno pravico. Poleg tega ni mogoče vedeti, ali se je s sistemom 
število primerov dvojnega glasovanja zmanjšalo. Leta 2004 so primere dvojnega 
glasovanja ugotovili v dveh državah: 4 v Luksemburgu in 120 v Nemčiji. 

Na splošno države članice menijo, da je sistem obremenilen in neučinkovit.

Večina težav izhaja iz razlik med neusklajenimi volilnimi sistemi držav članic, načini 
vodenja volilnih imenikov v državah članicah in informacijami v teh imenikih. To je 
ena od največjih ovir za hitro in učinkovito izmenjavo informacij o državljanih EU, ki 
nimajo državljanstva države članice prebivanja.

Petnajst držav članic je sporočilo oceno sredstev, ki so jih namenile za sistem 
izmenjave informacij za volitve 2004. Skupni ocenjeni stroški samo teh držav so bili 
981 000 EUR. Velik del stroškov sistema nastane zaradi izmenjave neustreznih 
informacij. Če bi sistem ostal nespremenjen, bi se stroški verjetno še povečali, zaradi 
naraščanja števila državljanov EU, ki niso državljani države članice prebivanja, in 
zaradi širitve EU.

Med različnimi usmeritvami za preprečevanje dvojnega glasovanja in kandidiranja, 
obravnavanih v okviru presoje vpliva, se naslednje zdijo najustreznejše:

Usmeritev politike št. 1 – Status quo

Nobenih sprememb sedanjega stanja, kar pomeni ohranitev naslednjih ukrepov:

Sedanji sistem izmenjave informacij med državami članicami. V okviru tega •
sistema mora država članica prebivanja informacije o državljanih drugih držav 
članic, ki se vpišejo v volilni imenik (ali kandidirajo) v tej državi, posredovati mati
čni državi članici, ki potem te državljane izbriše iz volilnega imenika, da se prepreči 
dvojno glasovanje. Komisija je skupaj z državami članicami določila smernice o na
činu izmenjave in vrsti informacij, ki jih je treba izmenjati. 
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Državljani EU, ki nimajo državljanstva države članice prebivanja, morajo pri •
vpisu v volilni imenik ali predložitvi vloge za kandidiranje v državi članici 
prebivanja dati uradno izjavo. V tej izjavi navedejo, da bodo volili le v državi 
članici prebivanja in ne v matični državi članici (člena 9 in 10 Direktive 93/109/ES) 
in kandidirali le v državi članici prebivanja (člen 10).

Usmeritev politike št. 2 – Sedanji sistem bi opustili, a obdržali uradno izjavo o 
enkratnem glasovanju in kandidiranju v eni sami državi članici ter uvedli kazni in 
naknadna preverjanja.

Ta usmeritev politike bi zajemala naslednje spremembe Direktive 93/109/ES:

opustitev sedanjega sistema izmenjave informacij, ohranitev izjave državljanov EU, •
ki niso državljani države članice prebivanja, o enkratnem glasovanju in kandidiranju 
v eni sami državi članici na istih volitvah v EP;

uvedba kazni za dvojno glasovanje;•

uvedba naknadnih preverjanj v primerih dvojnega glasovanja. •

Usmeritev politike št. 3 – Izboljšanje sedanjega sistema izmenjave informacij

V okviru te usmeritve politike bi v smislu upravnih in operativnih postopkov za 
zagotovitev skladnosti sedanji sistem izmenjave informacij lahko izboljšali z 
naslednjimi ukrepi:

uvedba enega samega usklajenega roka za izmenjavo informacij; •

prilagoditev obstoječe oblike informacij, ki jih je treba izmenjati, da bodo države •
članice dobile vse informacije, ki jih potrebujejo za identifikacijo svojih dr
žavljanov;

dogovor, da morajo biti vse informacije poslane v natančno določeni elektronski •
obliki, kar bo omogočilo samodejno obdelavo vseh informacij; 

uvedba uporabe grške abecede in cirilice ter•

države članice bi morale ustrezno obveščati državljane, da so bili izbrisani iz •
volilnega imenika.

Za izvajanje sistema bi bile zadolžene države članice verjetno na podlagi odločbe 
Komisije, sprejete po postopku komitologije.

Usmeritev politike št. 4 – Oblikovanje volilnega imenika EP

Ta usmeritev politike bi zajemala vse volilne imenike držav članic (za volitve v EP), ki 
bi jih združili v skupni volilni imenik vseh držav članic. V okviru te usmeritve bi lahko 
predvideli popolno uskladitev načinov vodenja nacionalnih volilnih imenikov in vrste 
informacij, ki jih vsebujejo. Države članice bi medsebojno izmenjevale informacije o 
volilnem imeniku.
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Poleg predlogov sprememb Direktive 93/109/ES bi bile v okviru te usmeritve politike 
potrebne tudi spremembe Akta o volitvah iz leta 1976, ki je priložen Sklepu 
76/787/ESPJ, EGS, Euratom.

Ocena usmeritev politike
Ocena usmeritev politike za izboljšanje sistema za preprečevanje dvojnega glasovanja in kandidiranja
Zastavljeni cilj/obravnavana te
žava

Usmeritve politike (predviden vpliv se ocenjuje na lestvici od – (nič ne prispeva k doseganju cilja) 
do √√√√√ (cilj popolnoma dosežen))

Usmeritev politike 
št. 1: status quo

Usmeritev politike št. 
2: opustiti sedanji 
sistem izmenjave 
informacij

Usmeritev politike 
št. 3: izboljšati 
sedanji sistem

Usmeritev politike št. 4:
vzpostaviti volilni imenik 
Skupnosti

Preprečevanje dvojnega 
glasovanja na evropskih volitvah

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Preprečevanje dvojnega 
kandidiranja na evropskih 
volitvah

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Zagotovitev udeležbe vseh dr
žavljanov Unije na evropskih 
volitvah

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Spodbujanje udeležbe vseh dr
žavljanov Unije na evropskih 
volitvah

√√ √√ √√ √√√

Zagotovitev enakopravnega 
dostopa do volilnih pravic (na
čelo nerazlikovanja) državljanom 
Unije, da bodo imeli v državi 
članici prebivanja enake volilne 
pravice kot državljani te države

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Temeljne pravice

Aktivna in pasivna§
volilna pravica na 
evropskih volitvah (
člen 39)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

Varstvo osebnih §
podatkov (člen 8)

√ √√√ √ √√√

Stroški v primerjavi s sedanjim 
stanjem
+ višji stroški kot za status quo; 0 
nespremenjeni stroški; – nižji 
stroški kot za status quo;

0 – 0 +

Najprimernejša usmeritev

Na podlagi ocene in primerjave usmeritev politike glede na: izpolnjevanje ciljev 
politike, prispevanje k temeljnim pravicam in njihovemu spoštovanju, stališča držav 
članic in zainteresiranih strani ter praktičnost in stroške, je bila za najprimernejšo 
usmeritev politike za odpravo pomanjkljivosti sistema za preprečevanje dvojnega 
glasovanja in kandidiranja izbrana usmeritev št. 2 – opustiti sedanji sistem izmenjave 
informacij, ohraniti izjavo o enkratnem glasovanju ter uvesti kazni in naknadna 
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preverjanja. Tako izginilo bi tveganje, da bi državljane napačno izbrisali iz volilnega 
imenika ali jih ne bi obvestili, da so bili iz njega izbrisani, zaradi česar ne bi mogli 
voliti. Prihranili bi stroške izmenjave informacij med državami članicami. Kazen za 
dvojno glasovanje bo imela najverjetneje odvračilen učinek. 

Primere dvojnega glasovanja bi bilo treba preveriti. Če bi zbrali imena in podrobne 
podatke o vseh volivcih v elektronski obliki, bi bil postopek tehnično enostaven. 
Vendar zaenkrat vse države članice še nimajo volilnih imenikov v elektronski obliki.

Predhodna analiza kaže, da je malo možnosti, da bi stroškovno učinkovit sistem 
revizije vzpostavili pred letom 2009. Kljub temu je precejšnja možnost, da bi bilo to 
izvedljivo do naslednjih volitev. Namesto sistema revizije bi za volitve 2009 uvedli 
ukrepe za preprečevanje, kot so oglaševanje o novi kazni za dvojno glasovanje, 
zmeren sistem naknadnega preverjanja v situacijah, v katerih obstaja verjetnost za 
dvojno glasovanje. Treba je poudariti, da ni dokazov, da bi bilo na prejšnjih volitvah v 
EP veliko primerov dvojnega glasovanja. 

Veliko administrativno breme za kandidate, ki niso državljani države članice 4.
prebivanja, na volitvah v EP

Leta 2004 je na volitvah v EP kandidiralo 8 974 kandidatov. Med njimi jih je 8 917 
kandidiralo v matični državi članici in le 57 v državi članici prebivanja.

Dokazano je, da bi bilo kandidatov iz drugih držav članic več, če ne bi bilo obvezno s 
potrdilom, ki ga izda pristojni organ v matični državi članic, dokazati, da jim pravica 
do kandiranja ni bila odvzeta. O številnih zapletih v zvezi s to obveznostjo so poročale 
tri države, v katerih državljani drugih držav članic EU, ki nimajo njihovega dr
žavljanstva, niso mogli kandidirati. Obveznost predložitve potrdila je negativno 
vplivala na udeležbo državljanov drugih držav članic EU v njihovi državi prebivanja. 

Veliko administrativno breme

V nekaterih državah članicah ni jasno določeno oziroma urejeno, kateri nacionalni 
organ je pristojen za izdajo obveznega potrdila, ki si ga morajo državljani EU 
priskrbeti iz matične države članice, da pri vlogi kandidature za volitve v EP v državi 
članici prebivanja dokažejo, da imajo pravico do kandidiranja. Razgovori z državljani 
EU, ki so kandidirali v državi članici prebivanja, potrjujejo težave v zvezi s pravo
časno vzpostavitvijo stika s pristojnim organom in pravočasnim prejemom ustreznega 
potrdila od tega organa v matični državi članici.

Med različnimi usmeritvami za preprečevanje dvojnega glasovanja in kandidiranja, 
obravnavanih v okviru presoje vpliva, se naslednje zdijo najustreznejše:

Usmeritev politike št. 1 – Status quo

Stanje ostane nespremenjeno: pri predložitvi kandidature za poslanca na volitvah v EP 
v državi članici prebivanja morajo državljani EU predložiti potrdilo, ki ga izda država 
članica (člena 6 in 10). 
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Usmeritev politike št. 2 – Izboljšanje sedanje ureditve

Ta usmeritev politike bi vključevala na primer izvedbo obveščevalne kampanje na 
celotnem območju EU, da bi objavili izčrpen seznam organov, pristojnih za izdajo 
potrdila o pasivni volilni pravici državljanom, ki želijo kandidirati v državi članici 
prebivanja.

Usmeritev politike št. 3 – Odpraviti obveznost kandidatov, da morajo s potrdilom, ki 
ga izda pristojni organ v matični državi članici, dokazati, da jim pasivna volilna 
pravica ni bila odvzeta, in jo nadomestiti z navedbo tega dejstva v uradni izjavi, ki jo 
morajo kandidati predložiti v skladu s sedanjim členom 10(1).

Poleg vključitve nove navedbe v uradno izjavo, ki jo morajo predložiti kandidati, bi se 
s to usmeritvijo politike uvedla možnost, da država članica prebivanja preveri, da 
zadevnemu državljanu pasivna pravica dejansko ni bila odvzeta, s predložitvijo 
uradnega obvestila o tej izjavi matični državi članici.

Ocena usmeritev politike

Ocena usmeritev politike za olajšanje administrativnega bremena, s katerim se soočajo državljani EU, ki nimajo državljanstva 
države članice prebivanja in v njej kandidirajo na evropskih volitvah

Zastavljeni cilj / obravnavana 
težava

Usmeritve politike
(predviden vpliv se ocenjuje na lestvici od – (nič ne prispeva k doseganju cilja) do √√√√√ (cilj 
popolnoma dosežen))

Usmeritev politike št. 1: 
status quo

Usmeritev politike št. 2:

izboljšati sedanji sistem

Usmeritev politike št. 3:

odpraviti obveznost 
kandidatov, da predložijo 
potrdilo

Zmanjšanje ovir za dr
žavljane EU, ki želijo 
kandidirati na volitvah v EP v 
državi članici prebivanja

√ √√√ √√√√

Zagotovitev udeležbe vseh dr
žavljanov Unije na evropskih 
volitvah

√ √√ √√√

Spodbujanje udeležbe vseh dr
žavljanov Unije na evropskih 
volitvah

√ √√ √√√

Zagotovitev enakopravnega 
dostopa do volilnih pravic (na
čelo nerazlikovanja) dr
žavljanom Unije, da bodo imeli 
v državi članici prebivanja 
enake volilne pravice kot dr
žavljani te države

√ √ √√

Temeljne pravice

Aktivna in pasivna §
volilna pravica na 
evropskih volitvah (
člen 39)

– √√√ √√√√
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Varstvo osebnih §
podatkov (člen 8)

√√√√√ √√√√√ √√

Stroški v primerjavi s 
sedanjim stanjem

+ višji stroški kot za status quo; 
0 nespremenjeni stroški; – nižji 
stroški kot za status quo;

0 + 0

Najprimernejša usmeritev

Najprimernejša usmeritev politike za zmanjšanje velikega administrativnega bremena 
za kandidate, ki niso državljani države članice prebivanja, na volitvah v EP je 
usmeritev št. 3 – Odpraviti obveznost kandidatov, da morajo s potrdilom, ki ga izda 
pristojni organ v matični državi članici, dokazati, da jim pasivna volilna pravica ni bila 
odvzeta, in jo nadomestiti z navedbo tega dejstva v uradni izjavi, ki jo morajo 
kandidati predložiti v skladu s sedanjim členom 10(1).

S to usmeritvijo politike bi se v veliki meri zmanjšale ovire za kandidate, ki niso dr
žavljani države članice prebivanja, saj bi morali predložiti le uradno izjavo (ne pa tudi 
potrdila državnega organa). 

Države članice bodo lahko s posredovanjem uradne izjave matični državi članici 
preverile njeno točnost. Celotni „družbeni stroški“ te usmeritve bi bili majhni.

Subsidiarnost, sorazmernost in dodana vrednost EU5.

Z najprimernejšo usmeritvijo politike za odpravo pomanjkljivosti sedanjega sistema 
izmenjave informacij ne bi uvedli nobenih ukrepov za uskladitev volilnih sistemov dr
žav članic niti skupnih ukrepov z večjim vplivom, kot je potrebno za doseganje 
zastavljenih ciljev. Zaradi mednarodne narave tega problema, t.j. da državljani EU ne
smejo voliti ali kandidirati v več kot eni državi članici na vsakih volitvah v EP, morajo 
države članice sodelovati med sabo. 

Zahteva, da se ne uvede nobenih ukrepov za uskladitev volilnih sistemov držav članic 
ali skupnih ukrepov, ki bi imeli večji vpliv, kot je potrebno, da se dosežejo cilji, velja 
tudi za najprimernejšo usmeritev politike za zmanjšanje birokratskega bremena 
morebitnim kandidatom. Z uvedbo možnosti preverjanja izjav, ki jih predložijo dr
žavljani EU, ki nimajo državljanstva države članice prebivanja, bi lažje zagotovili, da 
državljani, ki jim je bila pasivna volilna pravica odvzeta v eni od držav članic, ne bi 
kandidirali v drugi državi članici. 

Pomanjkanje dejavnosti EU na tem področju bi v veliki meri škodilo zakonitim 
interesom državljanov EU, ki upravičeno pričakujejo, da nihče ne more zlorabljati 
volilnega sistema z večkratnim glasovanjem na istih volitvah v EP ali kandidiranjem v 
eni od držav članic, čeprav mu je bila v drugi državi članici pravica do kandidiranja 
odvzeta. Z izbranima usmeritvama politike bi izpolnili obvezo EU, da ščiti in 
zagotavlja varstvo temeljnih pravic državljanov. Zato skupni ukrep upošteva načelo 
subsidiarnosti iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in načelo sorazmernosti iz člena 5 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za obe izbrani usmeritvi politike. 


