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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1445/2012, ktorú predkladá Umberto Mazziotti, taliansky štátny 
občan, o práve talianskych námorníkov voliť

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, ktorý pôsobí ako veliteľ na talianskych obchodných lodiach, poukazuje 
na skutočnosť, že talianski námorníci nemôžu uplatňovať svoje právo voliť v talianskych 
voľbách ani vo voľbách do Európskeho parlamentu a upozorňuje, že táto kategória osôb 
nemôže v plnej miere uplatňovať svoje voličské práva. V tejto súvislosti sa zmieňuje 
o zákone, o ktorom sa rokuje v talianskom parlamente a ktorý by uvedený problém vyriešil.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Predkladateľ petície kritizuje volebné pravidlá v Taliansku, ktoré neumožňujú talianskym 
námorníkom uplatňovať právo voliť vo voľbách do talianskeho parlamentu a do Európskeho 
parlamentu.

Pripomienky Komisie

Organizácia vnútroštátnych volieb je mimo rozsahu pôsobnosti práva EÚ a volebné pravidlá 
sú upravené výlučne vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov vrátane pravidiel 
týkajúcich sa občanov s osobitným postavením, ako sú napríklad námorníci.

Pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu, Súdny dvor EÚ potvrdil, že za úpravu tých 
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aspektov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré nie sú harmonizované na úrovni EÚ, 
v súčasnosti zodpovedajú členské štáty. Ide predovšetkým o vymedzenie osôb, ktoré majú
právo voliť a kandidovať vo voľbách. Členské štáty pri tom musia dodržiavať všeobecné 
zásady práva EÚ vrátane zásady rovnosti zaobchádzania.

Záver

Demokratická účasť je základnou hodnotou Európskej únie a je dôležité zaručiť rovnakú 
účasť voličov a kandidátov vo voľbách. Úprava volebných postupov tak, aby umožňovali 
námorníkom voliť vo vnútroštátnych a európskych voľbách, patrí do rozsahu pôsobnosti 
členských štátov.

V súvislosti s európskymi voľbami treba uviesť, že Európska komisia v správe o voľbách do 
Európskeho parlamentu z roku 2010 uviedla ako jednu z možných spoločných zásad, ktoré 
treba zohľadniť v kontexte reformy európskych volebných postupov, možnosť voliť mimo 
príslušnej krajiny pre občanov, ktorí nežijú vo svojej krajine pôvodu.1
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