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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2259/2013, ktorú predkladá Antonio Galantino, taliansky štátny 
príslušník, (s vyše 55 000 podpismi), o uplatňovaní talianskeho zákona 
č. 190/2012 o nespôsobilosti a zákaze kandidovať vo voľbách v prípade 
odsúdenia

1. Zhrnutie obsahu petície

V talianskom zákone č. 190/2012 sa stanovujú nové pravidlá týkajúce sa nespôsobilosti 
kandidovať vo voľbách vrátane volieb do Európskeho parlamentu. Predkladatelia petície 
kritizujú skutočnosť, že podľa talianskych orgánov sa zákon uplatňuje aj na trestné činy 
spáchané pred nadobudnutím účinnosti samotného zákona v rozpore so zásadami uvedenými 
v Charte základných práv EÚ: zásadou neukladania trestov so spätnou účinnosťou (čl. 49), 
pasívnym volebným právom (čl. 39), zásadou nediskriminácie (článok 21) a so základnými 
zásadami európskych právnych predpisov a Európskeho dohovoru o ľudských právach.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. septembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015.

V oblasti volieb sa právomoci Únie týkajú práva občanov Únie s bydliskom v inom členskom 
štáte, než je ich vlastný, voliť a byť volení vo voľbách do Európskeho parlamentu a v 
komunálnych voľbách v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, za rovnakých podmienok 
ako štátni príslušníci tohto štátu.
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Pokiaľ ide o výkon práva byť volený, pravidlá EÚ zaručujú, aby sa občania EÚ s bydliskom v 
inom členskom štáte, ktorí boli rozhodnutím v trestnej alebo občianskeho veci zbavení práva 
byť volení buď podľa právnych predpisov členského štátu bydliska alebo právnych predpisov 
ich domovského členského štátu, vylúčili z uplatňovania práva v členskom štáte bydliska vo 
voľbách do Európskeho parlamentu.

Judikatúra Európskeho súdneho dvora uznala, že pri súčasnom stave práva Únie patrí 
vymedzenie osôb, ktoré majú právo voliť a byť volené vo voľbách do Európskeho 
parlamentu, do právomoci každého členského štátu, pričom sa má dodržiavať právo EÚ. 

Otázkou, či pri využívaní tejto právomoci členské štáty vykonávajú právo Únie v zmysle 
článku 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, a sú teda povinné dodržiavať chartu, 
sa v súčasnosti zaoberá Súdny dvor (vec C- 650/13, Delvigne).  Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti a na problém nastolený v petícii, o ktorom sa v súčasnosti rokuje na vnútroštátnej 
úrovni, Komisia verí, že príslušné talianske orgány vypracujú analýzu a prijmú primerané 
rozhodnutia týkajúce sa predmetnej vnútroštátnej právnej úpravy, aj vzhľadom na 
nadchádzajúce rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-650/13. Ak treba, problém nastolený v 
petícii možno preskúmať znovu so zreteľom na tento vývoj.

Komisia takisto konštatuje, že na úrovni Európskeho parlamentu pokračujú úvahy o možnej 
reforme európskeho volebného systému. Komisia túto diskusiu pozorne sleduje.

Záver

Otázka, ktorú nastolil predkladateľ petície, by sa mohla v prípade potreby preskúmať znovu, a 
to na základe výsledkov diskusií na vnútroštátnej úrovni, ako aj so zreteľom na nadchádzajúce 
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-650/13. 


