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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zlepšení organizácie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014
(0000/2013(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 10 a 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na článok 22 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na články 11 a 39 Charty základných práv,

– so zreteľom na článok 10 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu pripojeného k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976 v znení 
zmien a doplnení1,

– so zreteľom na smernicu 2012/1/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/109/ES;

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 12. marca 2013 
z názvom Príprava na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014: posilnenie ich 
demokratického a účinného procesu (COM(2013)0126),

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 12. marca 2013 o posilnení demokratického 
a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu adresované členským štátom 
a európskym a vnútroštátnym politickým stranám (C(2013)1303),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. novembra 2012 o voľbách do Európskeho 
parlamentu v roku 20142,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2013 o zložení Európskeho parlamentu so 
zreteľom na voľby v roku 20143,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2013),

A. keďže bolo dohodnuté, že volebné dni budú presunuté na dni 22. – 25. mája 2014;

B. keďže občania sú na úrovni Únie priamo zastúpení v Európskom parlamente;

C. keďže každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie;

D. keďže politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho 
politického povedomia a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie;

                                               
1 Rozhodnutie Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1) zmenené a doplnené 
rozhodnutím Rady 93/81/Euratom, ESUO, EHS (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15) a rozhodnutím Rady 
2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).
2 Prijaté texty, P7_TA(2012)0462.
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0082.
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E. keďže hlavné európske politické strany sa zdajú byť pripravené nominovať vlastných 
kandidátov na predsedu Komisie očakávajúc, že títo kandidáti budú zohrávať vo volebnej 
kampani vedúcu úlohu, najmä prostredníctvom osobnej prezentácie politického programu;

F. keďže vnútorná stranícka demokracia a vysoké normy otvorenosti a integrity v mene 
politických strán sú významným základom zvyšovania dôvery verejnosti v politický 
systém;

G. keďže riešenie súčasnej krízy riadenia v EÚ si vyžaduje plnšiu demokratickú legitimizáciu 
integračného procesu;

H. keďže občania majú právu zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu ako 
kandidáti alebo ako voliči aj v inom členskom štáte ako v ich vlastnom, keď v ňom sídlia;

I. keďže účasť by na voľbách mohla posilniť živá politická kampaň, v ktorej by sa politické 
strany a ich kandidáti uchádzali o hlasy a kreslá na základe alternatívnych programov 
zaoberajúcich sa európskym rozmerom politiky;

J. keďže z opakovaných prieskumov verejnej mienky vyplynulo, že prevažná väčšina 
voličov by šla voliť, keby mala lepšie informácie o Európskom parlamente, politických 
stranách, ich programoch a kandidátoch;

K. keďže predseda Európskej komisie je volený Parlamentom na základe návrhu Európskej 
rady, ktorá musí prihliadať na výsledok volieb a pred jeho vymenovaním konzultovať s 
novým Parlamentom;

1. vyzýva členské štáty a politické strany, aby zabezpečili, že zoznamy s menami 
kandidátov, ktorí boli vybratí kandidovať do Európskeho parlamentu, budú uverejnené 
minimálne šesť týždňov pred začiatkom volieb, to znamená začiatkom apríla 2014;

2. naliehavo žiada členské štáty, aby sa postarali o to, že sa na volebných lístkoch spolu 
s príslušnými zoznamami kandidátov objavia názvy a emblémy európskych politických 
strán;

3. žiada európske politické strany, aby svojich kandidátov na predsedu Komisie nominovali 
v dostatočnom predstihu pred voľbami, aby si kandidáti mohli pripraviť účinné kampane;

4. povzbudzuje členské štáty k tomu, aby povolili politicky ladené vysielanie európskych 
politických strán;

5. trvá na tom, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie účinného 
vykonávania opatrení dohodnutých na pomoc občanov, ktorí si želajú zúčastniť sa na 
voľbách ako kandidáti alebo ako voliči v štáte, ktorý nie je ich vlastným;

6. trvá na tom, že žiadne výsledky nesmú byť v žiadnom členskom štáte zverejnené skôr než 
v sobotu 25. mája 2014 o 20h00 SEČ; 

7. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej rade, Rade, Komisii a 
parlamentom členských štátov, ako aj európskym politickým stranám.
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