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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej szczegółowe warunki 
wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie 
członkowskim, którego nie są obywatelami (wersja przekształcona)
(COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2021)0372),

 uwzględniając art. 22 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy 
którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0021/2022), 

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w 
sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów 
prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia [...] skierowane do Komisji Spraw 
Konstytucyjnych zgodnie z art. 110 ust. 3 Regulaminu, 

– uwzględniając art. 110 i 82 Regulaminu,

– uwzględniając stanowisko w formie poprawek Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A9-0000/2022),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych 
zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na 
uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych 
aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących 
tekstów, bez zmiany co do istoty;

1. zatwierdza po poprawkach poniższy wniosek Komisji;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji; 

4. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Traktat o Unii Europejskiej z 1992 
r. (traktat z Maastricht) oznaczał nowy 
etap w procesie tworzenia coraz 
silniejszych związków między narodami 
Europy. Jednym z jego celów było 
wprowadzenie obywatelstwa Unii 
Europejskiej, które miało zostać 
przyznane wszystkim obywatelom państw 
członkowskich lub obywatelom Unii w 
celu wzmocnienia ochrony praw i 
interesów wszystkich obywateli Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne dla wewnętrznej spójności tekstu, ponieważ wyjaśnia się w ten sposób znaczenie 
możliwości kandydowania i głosowania w wyborach europejskich.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Każdy obywatel Unii ma prawo 
uczestniczyć w życiu demokratycznym 
Unii. Niezbędne jest, by wszyscy obywatele 
Unii, w tym przemieszczający się 
obywatele Unii, mogli w pełni korzystać ze 
swoich praw politycznych w kontekście 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
zarówno jako kandydaci, jak i wyborcy. 
Istnieje ryzyko, że w związku z 
przemieszczaniem się w Europie 
obywatele Unii utracą nabyte prawa 
polityczne, co utrudni przemieszczającym 
się wyborcom udział w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. Stworzenie w 
pełni europejskiej demokracji pociąga za 
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sobą stopniową konwergencję praw 
politycznych obywateli Unii w dziedzinie 
głosowania i kandydowania w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego w ramach 
krajowych list wyborczych ich państwa 
członkowskiego pochodzenia lub 
przyjmującego państwa członkowskiego 
lub w ramach listy ogólnounijnej, jeżeli 
taka zostanie ustanowiona.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna dla wewnętrznej spójności tekstu, ponieważ wyjaśnia znaczenie 
możliwości kandydowania i głosowania w wyborach europejskich.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W rezolucji ustawodawczej z dnia 
3 maja 2022 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w 
sprawie wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich, 
uchylającego decyzję Rady 
(76/787/EWWiS, EWG, Euratom) oraz 
Akt dotyczący wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich, 
załączony do tej decyzji, Parlament 
Europejski zaproponował nowy europejski 
akt wyborczy na podstawie art. 223 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), ustanawiający 
standardy wyborcze dla państw 
członkowskich oraz wzmacniający 
legitymację demokratyczną UE poprzez 
ustanowienie list ogólnounijnych. Prawo 
przemieszczających się obywateli do 
głosowania i kandydowania powinno mieć 
zastosowanie w obrębie wszystkich list 
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wyborczych i okręgów wyborczych 
określonych na mocy Aktu, w tym w 
przypadku ustanowienia ogólnounijnego 
okręgu wyborczego, aby zapewnić 
przestrzeganie zasady niedyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna dla wewnętrznej spójności tekstu, ponieważ wyjaśnia znaczenie 
możliwości kandydowania i głosowania w wyborach europejskich. Poprawka niezbędna do 
zapewnienia spójności z wnioskiem Parlamentu Europejskiego dotyczącym nowego 
europejskiego aktu wyborczego.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) W rezolucji ustawodawczej z dnia 
3 maja 2022 r. zaproponowano dodatkowe 
przepisy mające na celu zwiększenie 
frekwencji wyborczej w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego dzięki jak 
największej dostępności i łatwości 
głosowania, co tym samym pozwoli 
wprowadzić europejską demokrację i 
fundacje wyborcze w XXI wiek. Do 
osiągnięcia tego celu można dążyć poprzez 
harmonizację minimalnego wieku 
uprawniającego do głosowania i przyjęcie, 
że jest nim wiek 16 lat, a także poprzez 
wprowadzenie ogólnoeuropejskiego spisu 
wyborców, udoskonalenie wymogów 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
wprowadzenie głosowania 
korespondencyjnego dla wszystkich 
obywateli Unii, a także dodatkowych 
sposobów głosowania, takich jak 
głosowanie przez pełnomocnika, 
głosowanie elektroniczne lub głosowanie z 
wyprzedzeniem.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna dla wewnętrznej spójności tekstu, ponieważ wyjaśnia znaczenie 
możliwości kandydowania i głosowania w wyborach europejskich. Poprawka niezbędna do 
zapewnienia spójności z wnioskiem Parlamentu Europejskiego dotyczącym nowego 
europejskiego aktu wyborczego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1e) Ponadto we wspomnianej rezolucji 
ustawodawczej z dnia 3 maja 2022 r. 
podęto kwestię obecnych rozbieżnych 
krajowych kultur wyborczych, w wyniku 
których istnieje szereg różnych systemów 
wyborczych, a także na różnice w prawie 
do kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. W rezolucji 
wezwano do harmonizacji minimalnego 
wieku uprawniającego do kandydowania 
w wyborach oraz do wprowadzenia list w 
systemie suwakowym lub kwot w celu 
zapewnienia równości płci; wezwano 
również do ustanowienia wspólnych 
minimalnych standardów 
demokratycznych w odniesieniu do prawa 
do rejestracji partii politycznej, 
stowarzyszenia wyborców lub innego 
europejskiego podmiotu wyborczego oraz 
do kandydowania w wyborach, dostępu do 
głosowania i wystawiania kandydatów, 
aby zapewnić szersze stosowanie 
wspólnych procedur kontroli 
demokratycznej, a także unikać czynników 
hamujących innowacje polityczne w całej 
Unii, w tym w odniesieniu do 
przemieszczających się obywateli UE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna dla wewnętrznej spójności tekstu, a także wyjaśnia znaczenie 
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możliwości kandydowania i głosowania w wyborach europejskich. Poprawka niezbędna do 
zapewnienia spójności z wnioskiem Parlamentu Europejskiego dotyczącym nowego 
europejskiego aktu wyborczego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1f) W rezolucji ustawodawczej 
Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 
2022 r. wezwano również do powołania 
Europejskiego Organu Wyborczego 
odpowiedzialnego za koordynację 
informacji na temat wyborów 
europejskich, monitorowanie wdrażania 
wspólnych norm europejskiego prawa 
wyborczego oraz rozstrzyganie sporów 
dotyczących tych norm, zarządzanie 
europejskim spisem wyborców, ogłaszanie 
wyników wyborów oraz nadzór nad 
wymianą informacji dotyczących 
głosowania obywateli Unii poza ich 
krajem ojczystym. Taki organ mógłby 
ułatwić skuteczną wymianę informacji, a 
w szczególności wymianę najlepszych 
praktyk między organami krajowymi, 
ułatwiając w ten sposób wykrywanie i 
unikanie podwójnego głosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna dla wewnętrznej spójności tekstu, a także wyjaśnia znaczenie 
możliwości kandydowania i głosowania w wyborach europejskich. Poprawka niezbędna do 
zapewnienia spójności z wnioskiem Parlamentu Europejskiego dotyczącym nowego 
europejskiego aktu wyborczego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Art. 20 ust. 2 TFUE nie narusza 
przepisów art. 223 ust. 1 TFUE , który 
przewiduje ustanowienie jednolitej 
procedury wyborczej we wszystkich 
państwach członkowskich zgodnie 
z zasadami wspólnymi dla wszystkich 
państw członkowskich .

(5) Art. 20 ust. 2 TFUE nie narusza 
przepisów art. 223 ust. 1 TFUE, który 
przewiduje ustanowienie jednolitej 
procedury wyborów do Parlamentu 
Europejskiego we wszystkich państwach 
członkowskich zgodnie z zasadami 
wspólnymi dla wszystkich państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne dla jasności i spójności.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Obywatele Unii będący 
obywatelami innego państwa 
członkowskiego powinni otrzymywać 
informacje o możliwości głosowania lub 
kandydowania w wyborach przy 
dopełnianiu formalności związanych z 
zameldowaniem jako osoby zamieszkałe 
w państwie członkowskim, którego nie są 
obywatelami. Informacje dotyczące 
rejestracji wyborców i kandydatów 
powinny być również przekazywane 
okresowo – w odpowiednim czasie przed 
wyborami europejskimi – wszystkim 
wyborcom i osobom uprawnionym do 
kandydowania w wyborach zgodnie z 
określonymi w niniejszej dyrektywie 
warunkami regulującymi prawo do 
głosowania i kandydowania w wyborach. 
Ponadto obywatele Unii niebędący 
obywatelami danego państwa powinni być 
należycie i regularnie informowani o 
przysługujących im szczególnych prawach 
wynikających z europejskiego systemu 
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wyborczego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna dla wewnętrznej spójności tekstu, a także wyjaśnia znaczenie 
możliwości kandydowania i głosowania w wyborach europejskich. Poprawka uwzględnia cel i 
wewnętrzną logikę tekstu i ma na celu ułatwienie maksymalnego uczestnictwa 
przemieszczających się obywateli UE.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z międzynarodowymi 
i europejskimi standardami, w tym 
z wymogami Międzynarodowego paktu 
praw obywatelskich i politycznych oraz 
z przepisami europejskiej konwencji praw 
człowieka, państwa członkowskie powinny 
nie tylko uznawać i szanować prawo 
obywateli Unii do głosowania 
i kandydowania, ale także zapewniać im 
łatwy dostęp do praw wyborczych poprzez 
usunięcie jak największej liczby przeszkód 
utrudniających udział w wyborach.

(8) Zgodnie z międzynarodowymi 
i europejskimi standardami, w tym 
z wymogami Międzynarodowego paktu 
praw obywatelskich i politycznych oraz 
z przepisami europejskiej konwencji praw 
człowieka, państwa członkowskie powinny 
nie tylko uznawać i szanować prawo 
obywateli Unii do głosowania 
i kandydowania, ale także zapewniać, by 
ich dostęp do praw wyborczych był jak 
najbardziej demokratyczny, 
proporcjonalny i oparty na wartościach, a 
także jak najłatwiejszy, a osiągają to 
poprzez usunięcie finansowych i 
niedemokratycznych przeszkód 
utrudniających udział w wyborach.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby umożliwić obywatelom Unii 
korzystanie z prawa głosowania 

(9) Aby umożliwić obywatelom Unii 
korzystanie z prawa głosowania 



PE704.775v02-00 14/45 PR\1260884PL.docx

PL

i kandydowania w wyborach w państwie 
miejsca zamieszkania, należy ich wpisać 
do rejestru wyborców z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed dniem wyborów. 
Formalności związane z taką rejestracją 
powinny być możliwie jak najprostsze. 
Wystarczające powinno być 
przedstawienie przez zainteresowanego 
obywatela Unii ważnego dowodu 
tożsamości i formalnego oświadczenia 
zawierającego elementy świadczące o jego 
uprawnieniu do udziału w wyborach. Po 
zarejestrowaniu obywatele Unii będący 
obywatelami innego państwa 
członkowskiego powinni pozostawać 
w rejestrze wyborców na takich samych 
warunkach jak obywatele Unii będący 
obywatelami danego państwa 
członkowskiego, dopóki spełniają warunki 
korzystania z prawa do głosowania. 
Ponadto obywatele Unii powinni przekazać 
właściwym organom dane kontaktowe, aby 
organy te mogły regularnie przekazywać 
im informacje.

i kandydowania w wyborach w państwie 
miejsca zamieszkania, należy przewidzieć 
możliwość rejestrowania wyborców z 
urzędu po wyrażeniu przez nich woli 
głosowania lub kandydowania w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania. 
Jeżeli nie dokonano rejestracji z urzędu, 
obywateli tych należy wpisać do rejestru 
wyborców z odpowiednim wyprzedzeniem 
przed dniem wyborów. Formalności 
związane z taką rejestracją powinny być 
możliwie jak najprostsze. Wystarczające 
powinno być przedstawienie przez 
zainteresowanych obywateli Unii ważnego 
dowodu tożsamości i w uzasadnionych 
przypadkach formalnego oświadczenia 
zawierającego elementy świadczące o ich 
uprawnieniu do udziału w wyborach. Po 
zarejestrowaniu obywatele Unii będący 
obywatelami innego państwa 
członkowskiego powinni pozostawać 
w rejestrze wyborców na takich samych 
warunkach jak obywatele Unii będący 
obywatelami danego państwa 
członkowskiego, dopóki spełniają warunki 
korzystania z prawa do głosowania. 
Ponadto obywatele Unii powinni przekazać 
właściwym organom dane kontaktowe, aby 
organy te mogły regularnie przekazywać 
im informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Rejestracja z urzędu jest zgodna z obowiązującymi ramami prawnymi i stanowi najlepszą 
gwarancję zwiększenia udziału przemieszczających się obywateli w życiu demokratycznym 
państwa przyjmującego. Zasada swobody wyboru nie uniemożliwia rejestracji z urzędu, która 
sama w sobie nie wyklucza prawa do rezygnacji. Poprawka uwzględnia cel i wewnętrzną 
logikę tekstu i ma na celu ułatwienie maksymalnego uczestnictwa przemieszczających się 
obywateli UE. Jest to spójne z poprawką 13.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zapewnienia równego 
traktowania obywateli Unii będących 
obywatelami innego państwa 
członkowskiego, którzy chcą skorzystać 
z prawa kandydowania w wyborach 
w państwie członkowskim miejsca 
zamieszkania, obywatele ci powinni być 
zobowiązani do przedstawienia takich 
samych dokumentów, jakie wymagane są 
od kandydatów będących obywatelami 
danego państwa członkowskiego. Aby 
jednak państwa członkowskie mogły 
stwierdzić, że obywatelom tym przysługuje 
prawo określone w art. 20 ust. 2 lit. b) 
i art. 22 ust. 2 TFUE, powinny mieć 
możliwość żądania od nich przedstawienia 
formalnego oświadczenia zawierającego 
elementy niezbędne do potwierdzenia ich 
uprawnienia do kandydowania 
w określonych wyborach.

(11) W celu zapewnienia równego 
traktowania obywateli Unii będących 
obywatelami innego państwa 
członkowskiego, którzy chcą skorzystać 
z prawa kandydowania w wyborach 
w państwie członkowskim miejsca 
zamieszkania, obywatele ci powinni być 
zobowiązani do przedstawienia takich 
samych dokumentów, jakie wymagane są 
od kandydatów będących obywatelami 
danego państwa członkowskiego. Aby 
jednak państwa członkowskie mogły 
stwierdzić, że obywatelom tym przysługuje 
prawo określone w art. 20 ust. 2 lit. b) 
i art. 22 ust. 2 TFUE, w uzasadnionych 
przypadkach, powinny mieć możliwość 
żądania od nich przedstawienia formalnego 
oświadczenia zawierającego elementy 
niezbędne do potwierdzenia ich 
uprawnienia do kandydowania 
w określonych wyborach.

Or. en

Uzasadnienie

Towarzyszące rejestracji kandydatów wymogi w przyjmującym państwie członkowskim 
powinny być takie same dla obywateli UE niebędących obywatelami danego państwa 
członkowskiego, jak dla obywateli tego państwa członkowskiego, a dodatkowe wymogi, takie 
jak formalne oświadczenia, powinny mieć zastosowanie tylko w uzasadnionych przypadkach. 
Poprawka uwzględnia cel i wewnętrzną logikę tekstu i ma na celu ułatwienie maksymalnego 
uczestnictwa przemieszczających się obywateli UE.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby umożliwić dokładną 
identyfikację wyborców i kandydatów 
zarejestrowanych zarówno w ich państwie 
członkowskim pochodzenia, jak 
i w państwie członkowskim zamieszkania, 

(12) Aby umożliwić dokładną 
identyfikację wyborców i kandydatów 
zarejestrowanych zarówno w ich państwie 
członkowskim pochodzenia, jak 
i w państwie członkowskim zamieszkania, 



PE704.775v02-00 16/45 PR\1260884PL.docx

PL

wykaz danych, których należy wymagać 
od obywateli Unii przy składaniu wniosku 
o wpisanie do rejestru wyborców lub na 
listę kandydatów w wyborach w państwie 
członkowskim miejsca zamieszkania, 
powinien zawierać osobisty numer 
identyfikacyjny lub numer seryjny 
ważnego dowodu tożsamości lub 
dokumentu podróży.

wykaz danych, których należy wymagać 
od obywateli Unii przy rejestracji z urzędu 
lub po złożeniu wniosku o wpisanie do 
rejestru wyborców lub na listę kandydatów 
w wyborach w państwie członkowskim 
miejsca zamieszkania, powinien zawierać 
osobisty numer identyfikacyjny lub numer 
seryjny ważnego dowodu tożsamości lub 
dokumentu podróży.

Or. en

Uzasadnienie

Rejestracja z urzędu jest zgodna z obowiązującymi ramami prawnymi i stanowi najlepszą 
gwarancję zwiększenia udziału przemieszczających się obywateli w życiu demokratycznym 
państwa przyjmującego. Zasada swobody wyboru nie uniemożliwia rejestracji z urzędu, która 
sama w sobie nie wyklucza prawa do rezygnacji. Poprawka uwzględnia cel i wewnętrzną 
logikę tekstu i ma na celu ułatwienie maksymalnego uczestnictwa przemieszczających się 
obywateli UE. Jest ona również powiązana z poprawką 13.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Obywatele Unii, którzy zostali 
pozbawieni prawa głosowania 
i kandydowania w wyborach na mocy 
indywidualnego wyroku wydanego 
w postępowaniu cywilnym lub karnym 
przez właściwy organ, powinni być 
pozbawieni możliwości korzystania z tego 
prawa w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w państwie członkowskim 
miejsca zamieszkania. Po otrzymaniu 
wniosku o rejestrację jako wyborca 
państwa członkowskie mogą żądać od 
danego obywatela złożenia formalnego 
oświadczenia potwierdzającego, że nie 
został on pozbawiony prawa do 
głosowania. W przypadku kandydowania 
w wyborach w państwie miejsca 
zamieszkania obywatele Unii powinni być 
zobowiązani do przedstawienia 

(13) Obywatele Unii, którzy zostali 
pozbawieni prawa głosowania 
i kandydowania w wyborach na mocy 
indywidualnego wyroku wydanego 
w postępowaniu cywilnym lub karnym 
przez właściwy organ, powinni być 
pozbawieni możliwości korzystania z tego 
prawa w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w państwie członkowskim 
miejsca zamieszkania. Przy rejestracji z 
urzędu lub po otrzymaniu wniosku 
o rejestrację jako wyborca państwa 
członkowskie mogą żądać od danego 
obywatela złożenia formalnego 
oświadczenia potwierdzającego, że nie 
został on pozbawiony prawa do 
głosowania. W przypadku kandydowania 
w wyborach w państwie miejsca 
zamieszkania możliwe powinno być 
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oświadczenia potwierdzającego, że nie 
zostali pozbawieni prawa do 
kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego.

zobowiązanie obywateli Unii do 
przedstawienia oświadczenia 
potwierdzającego, że nie zostali 
pozbawieni prawa do kandydowania 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Wymogi te powinny mieć zastosowanie 
tylko wtedy, gdy mają również 
zastosowanie do obywateli państwa 
członkowskiego miejsca zamieszkania.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Wymiana informacji między 
państwami członkowskimi w celu 
zapobieżenia wielokrotnemu głosowaniu 
lub sytuacjom, w których ta sama osoba 
kandydowałaby więcej niż jeden raz 
w tych samych wyborach, nie powinna 
uniemożliwiać ich obywatelom głosowania 
ani kandydowania w wyborach innego 
rodzaju. Aby ułatwić komunikację między 
organami krajowymi, należy zobowiązać 
państwa członkowskie do wyznaczenia 
jednego punktu kontaktowego do celów 
tej wymiany informacji. W przeszłości 
Komisja opracowała bezpieczne narzędzie, 
które ma być stosowane przez państwa 
członkowskie, na ich odpowiedzialność, do 
wymiany niezbędnych danych. To 
bezpieczne narzędzie powinno zostać ujęte 
w niniejszej dyrektywie w celu dalszego 
wspierania wymiany informacji między 
właściwymi organami państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
będą pełnić funkcję odrębnych 
administratorów danych osobowych w tym 
zakresie.

(17) Wymiana informacji między 
państwami członkowskimi w celu 
zapobieżenia wielokrotnemu głosowaniu 
lub sytuacjom, w których ta sama osoba 
kandydowałaby więcej niż jeden raz 
w tych samych wyborach, nie powinna 
uniemożliwiać ich obywatelom głosowania 
ani kandydowania w wyborach innego 
rodzaju. Aby ułatwić komunikację między 
organami krajowymi, należy zobowiązać 
państwa członkowskie do wyznaczenia 
punktu informacyjnego pełniącego rolę 
pomocniczą oraz do korzystania ze 
wsparcia organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego do celów tej wymiany 
informacji. Komisja opracowała 
bezpieczne narzędzie, które ma być 
stosowane przez państwa członkowskie, na 
ich odpowiedzialność, do wymiany 
niezbędnych danych. To bezpieczne 
narzędzie powinno zostać ujęte 
w niniejszej dyrektywie w celu dalszego 
wspierania wymiany informacji między 
właściwymi organami państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
będą pełnić funkcję odrębnych 
administratorów danych osobowych w tym 
zakresie.



PE704.775v02-00 18/45 PR\1260884PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Brak odpowiednich informacji 
w kontekście procedur wyborczych 
wpływa na korzystanie przez obywateli 
z przysługujących im praw wyborczych 
w ramach ich praw jako obywateli Unii. 
Ma on również wpływ na zdolność 
właściwych organów do wykonywania ich 
praw i wywiązywania się z obowiązków. 
Państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane do wyznaczenia organów 
odpowiedzialnych za udzielanie 
obywatelom Unii stosownych informacji 
na temat ich praw określonych w art. 20 
ust. 2 lit. b) i art. 22 ust. 2 TFUE oraz 
krajowych przepisów i procedur 
dotyczących udziału w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego i organizacji 
tych wyborów. W celu zapewnienia 
skuteczności komunikacji informacje 
powinny być przekazywane w jasny 
i zrozumiały sposób.

(20) Brak odpowiednich informacji 
w kontekście procedur wyborczych 
wpływa na korzystanie przez obywateli 
z przysługujących im praw wyborczych 
w ramach ich praw jako obywateli Unii. 
Ma on również wpływ na zdolność 
właściwych organów do wykonywania ich 
praw i wywiązywania się z obowiązków. 
Państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane do wyznaczenia organów 
odpowiedzialnych za udzielanie 
obywatelom Unii stosownych informacji 
na temat ich praw określonych w art. 20 
ust. 2 lit. b) i art. 22 ust. 2 TFUE oraz 
krajowych przepisów i procedur 
dotyczących udziału w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego i organizacji 
tych wyborów. Aby zachęcić obywateli 
Unii niebędących obywatelami danego 
kraju do aktywnego poszukiwania takich 
informacji, państwa członkowskie 
powinny również dopilnować, by 
informacje te były powszechnie dostępne 
za pośrednictwem szerokiego wachlarza 
kanałów, w tym dzięki ukierunkowanym 
projektom współpracy między 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, wyznaczonymi organami 
krajowymi i europejskim organem 
wyborczym. W celu zapewnienia 
skuteczności komunikacji informacje 
powinny być przekazywane w jasny i 
zrozumiały sposób oraz terminowo, biorąc 
pod uwagę fakt, że w rezolucji 
ustawodawczej Parlamentu z dnia 3 maja 
2022 r. przewidziano, że rejestry 
wyborców mają zostać zamknięte 14 
tygodni przed dniem wyborów, a , a 
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kandydaci ogłoszeni 12 tygodni przed tym 
dniem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna do zapewnienia spójności wewnętrznej i powiązana z popr. 14. Ponadto 
te konkretne ramy czasowe są niezbędne, aby artykuł był spójny z logiką poprawki do art. 12 
ust. 1, gdzie określono, kiedy należy zamknąć rejestry wyborców.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Aby uniknąć sytuacji, w której 
poglądy obywateli Unii niebędących 
obywatelami danego państwa 
członkowskiego są proporcjonalnie słabiej 
reprezentowane niż poglądy obywateli 
będących obywatelami danego państwa 
członkowskiego, ze względu na niską 
frekwencję wyborczą związaną z 
nieznajomością lokalnego krajobrazu 
politycznego, państwa członkowskie 
powinny przekazywać obywatelom Unii 
odpowiednie informacje o prawie do 
głosowania i o krokach administracyjnych 
niezbędnych do skorzystania z tego prawa, 
a także o charakterze systemu 
politycznego i o tradycjach politycznych. 
Informacje takie należy przekazywać przy 
rejestracji – z urzędu lub na wniosek – 
miejsca zamieszkania obywateli Unii 
niebędący obywatelami danego państwa 
członkowskiego, a także wysyłać je 
okresowo, przed wyborami do Parlamentu 
Europejskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest niezbędna dla wewnętrznej spójności tekstu, a także wyjaśnia znaczenie 
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możliwości kandydowania i głosowania w wyborach europejskich. Poprawka uwzględnia cel i 
wewnętrzną logikę tekstu i ma na celu ułatwienie maksymalnego uczestnictwa 
przemieszczających się obywateli UE. Część propozycji zawartych w poprawkach 8 i 13.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zwiększenia dostępności 
informacji o wyborach informacje te 
powinny być udostępniane w co najmniej 
jednym języku urzędowym Unii innym niż 
język urzędowy lub języki urzędowe 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
powszechnie rozumianym przez jak 
największą liczbę obywateli Unii 
mieszkających na jego terytorium. 
Państwa członkowskie mogą posługiwać 
się różnymi językami urzędowymi Unii 
w określonych częściach swojego 
terytorium lub regionach w zależności od 
tego, jaki język jest zrozumiały dla 
największej grupy obywateli Unii tam 
mieszkających.

(21) W celu zwiększenia dostępności 
informacji o wyborach informacje te 
powinny być udostępniane we wszystkich 
językach urzędowych Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest związane z wewnętrzną logiką i celem dyrektywy, którym jest 
wyeliminowanie dyskryminacji przemieszczających się obywateli w zakresie wykonywania ich 
praw wyborczych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Zgodnie z art. 22 ust. 2 TFUE 
wszelkie odstępstwa od przepisów 
ogólnych niniejszej dyrektywy muszą być 

skreśla się
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uzasadnione specyficznymi problemami 
danego państwa członkowskiego oraz 
muszą być zgodne z wymogami 
określonymi w art. 52 Karty, 
a w szczególności wszelkie ograniczenia 
w korzystaniu z prawa głosowania 
i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego muszą być 
przewidziane ustawą i być zgodne 
z zasadami proporcjonalności 
i konieczności . Ponadto każde takie 
odstępstwo musi 
podlegać kontroli zgodnie z art. 47 Karty .

Or. en

Uzasadnienie

Jest to niezbędne z punktu widzenia przestrzegania zasady niedyskryminacji i 
zagwarantowania demokratycznych praw obywateli UE korzystających z prawa do 
zamieszkania, pracy lub nauki w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Takie specyficzne problemy mogą 
powstawać w państwie członkowskim, 
w którym odsetek obywateli Unii w wieku 
uprawniającym do głosowania , mających 
miejsce zamieszkania w tym państwie, lecz 
niebędących jego obywatelami, znacznie 
przekracza średnią. Odstępstwa dotyczące 
prawa do głosowania powinny być 
uzasadnione, w przypadku gdy tacy 
obywatele Unii stanowią ponad 20 % 
ogółu wyborców, uwzględniając kryterium 
okresu zamieszkania.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku popr. 18 i 43, zmiany te są niezbędne do przestrzegania zasady 
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niedyskryminacji i zagwarantowania demokratycznych praw obywateli UE korzystających z 
prawa do głosowania, zamieszkania, pracy lub nauki w państwie członkowskim, którego nie 
są obywatelami. Należy dostosować przewidziane w dyrektywie przepisy dotyczące wyłączeń. 
Każdy obywatel Unii, bez względu na miejsce zamieszkania, powinien mieć prawo do 
głosowania, nawet jeśli w danym państwie członkowskim mieszka wielu obywateli UE 
niebędących obywatelami danego państwa członkowskiego. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Państwo członkowskie , w którym 
odsetek obywateli Unii w wieku 
uprawniającym do głosowania mających 
miejsce zamieszkania w tym państwie, lecz 
niebędących jego obywatelami, przekracza 
20 % ogólnej liczby mających tam miejsce 
zamieszkania obywateli Unii w wieku 
uprawniającym do głosowania, powinno 
mieć możliwość ustanowienia, zgodnie 
z art. 22 ust. 2 TFUE , szczególnych 
przepisów dotyczących składu list 
kandydatów.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie jest konieczne dla jasności i spójności wniosku i wynika ze skreślenia motywów 22 
i 23.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dane dotyczące wykonywania praw 
i stosowania niniejszej dyrektywy mogą 
być przydatne przy określaniu środków 
niezbędnych do zapewnienia skutecznego 
wykonywania praw wyborczych obywateli 

(26) Dane dotyczące wykonywania praw 
i stosowania niniejszej dyrektywy mogą 
być przydatne przy określaniu środków 
niezbędnych do zapewnienia skutecznego 
wykonywania praw wyborczych obywateli 
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Unii. Do celów usprawnienia gromadzenia 
danych na potrzeby wyborów do 
Parlamentu Europejskiego konieczne jest 
wprowadzenie regularnego monitorowania 
i składania sprawozdań z wdrażania przez 
państwa członkowskie. Jednocześnie 
Komisja powinna oceniać stosowanie 
niniejszej dyrektywy i przedkładać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z tej oceny po każdych 
wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Unii. Do celów usprawnienia gromadzenia 
danych na potrzeby wyborów do 
Parlamentu Europejskiego konieczne jest 
wprowadzenie regularnego monitorowania 
i składania sprawozdań z wdrażania przez 
państwa członkowskie na podstawie 
wspólnych wskaźników. Jednocześnie 
Komisja powinna oceniać stosowanie 
niniejszej dyrektywy i przedkładać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z tej oceny po każdych 
wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Konieczne jest, aby Komisja 
przeprowadziła własną ocenę stosowania 
niniejszej dyrektywy w rozsądnym 
terminie po tym, jak wybory do Parlamentu 
Europejskiego odbędą się co najmniej 
dwukrotnie.

(27) Konieczne jest, aby Komisja 
przeprowadziła własną ocenę stosowania 
niniejszej dyrektywy nie później niż dwa 
lata po każdych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, a w stosownych 
przypadkach przedstawiła jednocześnie 
wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Regularna ocena funkcjonowania niniejszej dyrektywy jest konieczna w celu dostosowania 
przepisów do zmieniających się warunków społecznych, demograficznych i demokratycznych 
w Unii. Jest to zgodne z zaproponowanym przez Parlament Europejski przeglądem w ustawie 
o europejskim prawie wyborczym.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Państwa członkowskie, poprzez 
ratyfikację Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, oraz Unia, 
poprzez jej zawarcie27, zobowiązały się do 
zapewnienia przestrzegania tej konwencji. 
Aby wspierać pluralistyczny i równy udział 
w wyborach osób 
z niepełnosprawnościami, należy 
zapewnić, aby warunki dotyczące 
korzystania przez obywateli Unii mających 
miejsce zamieszkania w państwie 
członkowskim, którego nie są 
obywatelami, z prawa głosowania 
i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w tym państwie 
należycie uwzględniały potrzeby obywateli 
z niepełnosprawnościami i osób starszych.

(29) Państwa członkowskie, poprzez 
ratyfikację Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych, oraz Unia, 
poprzez jej zawarcie27, zobowiązały się do 
zapewnienia przestrzegania tej konwencji. 
Aby wspierać pluralistyczny i równy udział 
w wyborach osób 
z niepełnosprawnościami, należy 
zapewnić, aby warunki dotyczące 
korzystania przez obywateli Unii mających 
miejsce zamieszkania w państwie 
członkowskim, którego nie są 
obywatelami, z prawa głosowania 
i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w tym państwie 
należycie uwzględniały potrzeby obywateli 
z niepełnosprawnościami i osób starszych. 
Państwa członkowskie powinny w 
szczególności wprowadzić odpowiednie 
rozwiązania dostosowane do ich 
krajowych procedur wyborczych w celu 
ułatwienia głosowania obywatelom z 
niepełnosprawnościami; rozwiązania te 
mogą obejmować możliwość wyboru 
lokalu wyborczego, zamknięte lokale 
wyborcze w najważniejszych miejscach 
oraz korzystanie z technologii, formatów i 
technik wspomagających, takich jak 
alfabet Braille’a, duży druk, informacje 
audio, matryce dotykowe, informacje 
łatwe do odczytania i komunikacja w 
języku migowym. Ponadto państwa 
członkowskie powinny rozważyć 
wprowadzenie uzupełniających narzędzi 
ułatwiających głosowanie, takich jak 
głosowanie fizyczne z wyprzedzeniem i 
głosowanie przez pełnomocnika, a także 
głosowanie elektroniczne i głosowanie 
online.

_________________
27 Decyzja Rady 2010/48/WE z dnia 
26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia 
przez Wspólnotę Europejską Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. L 23 
z 27.1.2010, s. 35).

27 Decyzja Rady 2010/48/WE z dnia 
26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia 
przez Wspólnotę Europejską Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawach osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. L 23 
z 27.1.2010, s. 35).



PR\1260884PL.docx 25/45 PE704.775v02-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Aby zwiększyć udział przemieszczających się obywateli w wyborach do UE, należy zapewnić 
im jak najwięcej możliwości głosowania, aby zwiększyć frekwencję wyborczą w wyborach 
europejskich zgodnie z celem i wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każdy, kto w dniu spełnienia 
wymogu jest obywatelem Unii 
w rozumieniu art. 20 ust. 1 TFUE;

a) każdy, kto w dniu spełnienia 
wymogu jest obywatelem Unii 
w rozumieniu art. 20 ust. 1 TFUE i 
niezależnie od swojej zdolności do 
czynności prawnych;

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne do zapewnienia spójności wewnętrznej i zgodnie z zasadą niedyskryminacji. 
Poprawka jest szczególnie powiązana z motywem 29, który wchodzi w zakres procedury 
przekształcenia i w którym stwierdza się, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego trzeba 
należycie uwzględnić potrzeby obywateli z niepełnosprawnościami. Jest z nim nieodłącznie 
związana, ponieważ dokładniej określa, w jaki sposób państwa członkowskie powinny 
zapewnić należyte uwzględnienie potrzeb obywateli z niepełnosprawnościami w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
po jednym punkcie kontaktowym do 
przyjmowania i przekazywania informacji 
niezbędnych do stosowania ust. 3. 
Przekazują one Komisji nazwy i dane 
kontaktowe tych punktów kontaktowych 

5. Państwa członkowskie wyznaczają 
po jednym punkcie informacyjnym do 
przyjmowania i przekazywania informacji 
niezbędnych do stosowania ust. 3. 
Przekazują one Komisji nazwy i dane 
kontaktowe tych punktów informacyjnych 
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oraz wszelkie aktualizacje lub zmiany, 
które ich dotyczą. Komisja przechowuje 
wykaz punktów kontaktowych i udostępnia 
go państwom członkowskim.

oraz wszelkie aktualizacje lub zmiany, 
które ich dotyczą. Komisja przechowuje 
wykaz punktów informacyjnych 
i udostępnia go państwom członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne do zapewnienia spójności wewnętrznej. Poprawka powiązana z art. 15, zgodnie z 
którym państwa członkowskie muszą wyznaczyć punkt informacyjny do gromadzenia i 
przekazywania danych statystycznych. W związku z tym w celu zapewnienia wewnętrznej 
spójności słowo „punkt informacyjny” należy stosować konsekwentnie w całym tekście.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dostępna jest automatyczna 
rejestracja, która wymaga każdorazowo 
zgody unijnego wyborcy.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne do zapewnienia spójności wewnętrznej. Należy doprecyzować warunki rejestracji i 
uczestnictwa, aby zapewnić równe traktowanie obywateli Unii będących obywatelami danego 
państwa i obywateli innych państw. Jednak ze względu na bariery językowe i ograniczenia 
administracyjne, które istnieją między obywatelami Unii będącymi obywatelami danego 
państwa a obywatelami innych państw członkowskich, jednym z najskuteczniejszych sposobów 
zagwarantowania równości jest zapewnienie obywatelom Unii automatycznej rejestracji, co 
maksymalnie uprości uczestnictwo.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania 

1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania 
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w celu umożliwienia wyborcy unijnemu , 
który wyraził chęć rejestracji jako 
wyborca, wpisania do rejestru wyborców 
w odpowiednim terminie przed dniem 
wyborów.

w celu umożliwienia wyborcy unijnemu, 
który wyraził chęć rejestracji jako 
wyborca, wpisania do rejestru wyborców 
najpóźniej 14 tygodni przed dniem 
wyborów.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to niezbędne do zapewnienia spójności między różnymi toczącymi się dyskusjami na 
temat reformy systemu wyborczego UE. Ponadto, jeżeli nie określi się, co konkretnie oznacza 
„w odpowiednim terminie”, pozostawi się państwom członkowskim dużą swobodę. Może to 
prowadzić do tego, że obywatele nie będą dość wcześnie informowani o możliwości 
rejestracji, zwłaszcza biorąc pod uwagę ewentualne bariery językowe. Jak przewidziano w 
innych tekstach prawnych doprecyzowujących strukturę przepisów wyborczych, potrzebny jest 
wspólny początek europejskiej kampanii wyborczej, co można osiągnąć tylko wtedy, gdy 
istnieje wspólny termin rejestracji wyborców i kandydatów. Ponadto te konkretne ramy 
czasowe są niezbędne, aby artykuł był spójny z logiką poprawki do art. 12 ust. 1, gdzie 
określono, kiedy należy zamknąć rejestry wyborców.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stwierdził w swoim 
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, że 
nie pozbawiono go prawa głosowania 
w państwie członkowskim pochodzenia;

a) stwierdził w swoim 
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, że 
nie pozbawiono go prawa głosowania 
w państwie członkowskim pochodzenia, 
jeżeli taki wymóg obowiązuje również 
obywateli państwa członkowskiego 
miejsca zamieszkania;

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne do zapewnienia spójności wewnętrznej i zgodnie z zasadą niedyskryminacji.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ewentualnie określił języki, w 
których chce otrzymywać informacje, o 
których mowa w art. 12 ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne do zapewnienia spójności wewnętrznej, zgodnie z art. 12.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyborcy unijni , którzy zostali 
wpisani do rejestru wyborców, pozostają 
w nim na tych samych warunkach jak 
wyborcy mający obywatelstwo danego 
państwa aż do czasu złożenia przez nich 
wniosku o skreślenie z rejestru wyborców 
lub do czasu ich skreślenia ze względu na 
niespełnianie przez nich warunków 
wykonywania prawa głosowania. W 
przypadku gdy obowiązek powiadamiania 
obywateli o skreśleniu z rejestru wyborców 
wynika z przepisów prawa, przepisy te 
stosuje się w ten sam sposób do wyborców 
unijnych.

4. Wyborcy unijni , którzy zostali 
wpisani do rejestru wyborców, pozostają 
w nim na tych samych warunkach jak 
wyborcy mający obywatelstwo danego 
państwa aż do czasu złożenia przez nich 
wniosku o skreślenie z rejestru wyborców 
lub do czasu ich skreślenia ze względu na 
niespełnianie przez nich warunków 
wykonywania prawa głosowania. W 
przypadku gdy obowiązek powiadamiania 
obywateli o skreśleniu z rejestru wyborców 
wynika z przepisów prawa, przepisy te 
stosuje się w ten sam sposób do wyborców 
unijnych. Powiadomienia przesyła się w 
języku urzędowym Unii zrozumiałym dla 
danego unijnego wyborcy.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2a. Organy krajowe zapewniają, aby 
demokratyczne, proporcjonalne i 
przejrzyste standardy mające zastosowanie 
do obywateli krajowych przy składaniu 
listy kandydatów miały również 
zastosowanie do przemieszczających się 
kandydatów będących obywatelami UE.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie istnieje 27 znacznie różniących się od siebie wymogów rejestracji partii 
politycznych, kandydatów lub stowarzyszeń wyborców oraz składania listy kandydatów do 
krajowych okręgów wyborczych. Są one często dyskryminujące i hamują innowacje polityczne 
i konkurencję. Dostosowanie tych zasad jest ważne, aby wybory europejskie stały się bardziej 
demokratyczne. Dzięki nim kandydaci będą podlegać podobnym procedurom kontroli 
demokratycznej, zanim zostaną posłami do PE i będą uchwalać przepisy dla wszystkich 
Europejczyków. Ponieważ niniejsza dyrektywa przewiduje również przepisy dotyczące prawa 
do kandydowania w wyborach do UE, ważne jest dostosowanie tych przepisów dla wszystkich 
obywateli Unii, aby wybory do UE były bardziej porównywalne i konkurencyjne.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania informuje osobę 
zainteresowaną w odpowiednim czasie 
i przy użyciu jasnego i prostego języka 
o decyzji podjętej w związku z jej 
wnioskiem o wpis do rejestru wyborców 
lub o decyzji dotyczącej dopuszczenia jej 
wniosku o kandydowanie w wyborach.

1. Państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania informuje osobę 
zainteresowaną w odpowiednim czasie 
i przy użyciu jasnego i prostego języka, w 
zrozumiałym dla niej języku urzędowym 
Unii, o decyzji podjętej w związku z jej 
automatyczną rejestracją lub wnioskiem 
o wpis do rejestru wyborców lub o decyzji 
dotyczącej dopuszczenia jej wniosku 
o kandydowanie w wyborach.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne do zapewnienia spójności wewnętrznej. Poprawka powiązana z poprawką 3, w 
której mowa jest o automatycznej rejestracji.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie informują 
zainteresowaną osobę w jasny sposób 
i w odpowiednim czasie o decyzji, o której 
mowa w ust. 1, oraz o środkach prawnych, 
o których mowa w ust. 2 i 3.

4. Państwa członkowskie informują 
zainteresowaną osobę o decyzji, o której 
mowa w ust. 1, oraz o środkach prawnych, 
o których mowa w ust. 2 i 3, w jasny 
sposób i w odpowiednim czasie, w 
zrozumiałym dla niej języku urzędowym 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na temat wyborów do UE dla wszystkich obywateli Unii muszą być jak najbardziej 
dostępne. Przemieszczający się obywatele muszą mieć prawo zwrócić się o zrozumiałe dla 
nich informacje, aby przejść niezbędne etapy rejestracji, w przypadku gdy rejestracja nie 
odbywa się automatycznie. Poprawka uwzględnia cel i wewnętrzną logikę tekstu i ma na celu 
ułatwienie maksymalnego uczestnictwa przemieszczających się obywateli UE.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
krajowy organ odpowiedzialny za 
podejmowanie niezbędnych działań w celu 
zapewnienia, aby obywatele Unii będący 
obywatelami innego państwa 
członkowskiego byli terminowo 
informowani o warunkach i szczegółowych 
zasadach rejestracji jako wyborca lub 
kandydat w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
krajowy organ odpowiedzialny za 
podejmowanie niezbędnych działań w celu 
zapewnienia, aby obywatele Unii będący 
obywatelami innego państwa 
członkowskiego byli terminowo 
informowani o warunkach i szczegółowych 
zasadach rejestracji jako wyborca lub 
kandydat w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, jak tylko zarejestrują się 
jako rezydenci państwa członkowskiego, 
którego nie są obywatelami, a także 
okresowo, przed wyborami europejskimi, 
w odpowiednim terminie, z 
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uwzględnieniem określonych terminów 
ogłoszenia kandydatów. Wyznaczony 
organ dostarcza również kopię 
standardowych wzorów formalnych 
oświadczeń określonych w załącznikach I 
i II, które obywatele Unii niebędący 
obywatelami danego państwa są 
zobowiązani przedłożyć, aby zarejestrować 
się jako wyborcy i kandydaci.

Or. en

Uzasadnienie

Wewnętrzna spójność legislacyjna w celu zapewnienia, aby kampania mogła rozpocząć się w 
tym samym czasie w całej Unii.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) szczególnych środków 
ułatwiających korzystanie z prawa 
głosowania zmarginalizowanym grupom 
wyborców, takim jak osoby z 
niepełnosprawnościami.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy przewidziane w niniejszej dyrektywie powinny jak najbardziej uwzględniać 
wszystkich przemieszczających się obywateli, w tym osób zmarginalizowanych lub unijnych 
wyborców z niepełnosprawnościami.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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2a. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego odgrywały bardzo ważną 
rolę we współpracy z wyznaczonymi 
organami krajowymi i udzielaniu im 
pomocy, aby zwiększyć świadomość 
społeczną w zakresie informacji, o których 
mowa w ust. 1 i 2, a także w zachęcić 
obywateli Unii niebędących obywatelami 
danego państwa do aktywnego 
poszukiwania takich informacji wtedy, 
kiedy ich potrzebują.

Or. en

Uzasadnienie

Wcześniejsze doświadczenia związane z wyborami europejskimi (a także wyborami 
samorządowymi) pokazały, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą odgrywać 
niezwykle pomocną rolę, prowadząc do upowszechniania informacji na temat praw 
przemieszczających się obywateli w wyborach do UE. Powinno to znaleźć wyraz w niniejszym 
tekście, aby wspierać tworzenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby pomóc w 
upowszechnianiu informacji na temat praw wyborczych przemieszczających się obywateli UE.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, przekazuje się w jednym lub 
większej liczbie języków urzędowych 
przyjmującego państwa członkowskiego, 
a ponadto dołącza się ich tłumaczenie na 
co najmniej jeden inny język urzędowy 
Unii, który jest powszechnie rozumiany 
przez jak największą liczbę obywateli Unii 
mieszkających na terytorium danego 
państwa, zgodnie z wymogami 
dotyczącymi jakości określonymi w art. 9 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/172430.

Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, przekazuje się w języku 
urzędowym Unii zrozumiałym dla danego 
unijnego wyborcy lub kandydata.

_________________
30 Rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 
z dnia 2 października 2018 r. w sprawie 
utworzenia jednolitego portalu cyfrowego 
w celu zapewnienia dostępu do 
informacji, procedur oraz usług wsparcia 
i rozwiązywania problemów, a także 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1024/2012 (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, 
s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy przewidziane w niniejszej dyrektywie powinny jak najbardziej uwzględniać 
wszystkich przemieszczających się obywateli, w tym osób zmarginalizowanych lub unijnych 
wyborców z niepełnosprawnościami.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby informacje na temat warunków 
i szczegółowych zasad rejestracji jako 
wyborca lub kandydat w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego oraz informacje, 
o których mowa w ust. 2, były 
udostępniane osobom 
z niepełnosprawnościami i osobom 
starszym przy pomocy odpowiednich 
środków, sposobów i formatów 
komunikacji.

4. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby informacje na temat warunków 
i szczegółowych zasad rejestracji jako 
wyborca lub kandydat w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego oraz informacje, 
o których mowa w ust. 2, były 
udostępniane grupom 
zmarginalizowanym, takim jak osoby 
z niepełnosprawnościami i osoby starsze, 
dzięki zastosowaniu wymogów dostępności 
określonych w załączniku I do dyrektywy 
(UE) 2019/8821a przy pomocy 
odpowiednich środków, sposobów 
i formatów komunikacji, takich jak język 
Braille’a, duży druk, informacje głosowe, 
matryce dotykowe, informacje łatwe do 
odczytania i komunikacja w języku 
migowym.

_________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 
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2019 r. w sprawie wymogów dostępności 
produktów i usług (Dz.U. L 151 
z 7.6.2019, s. 70).

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy przewidziane w niniejszej dyrektywie powinny jak najbardziej uwzględniać 
wszystkich przemieszczających się obywateli, w tym osób zmarginalizowanych lub unijnych 
wyborców z niepełnosprawnościami.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wymieniają 
między sobą informacje niezbędne do 
wykonania art. 4 z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed dniem wyborów. 
W tym celu państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania rozpoczyna przekazywanie 
państwu członkowskiemu 
pochodzenia zestawu informacji 
wymienionych w załączniku III nie później 
niż sześć tygodni przed pierwszym dniem 
okresu wyborczego, o którym mowa 
w art. 10 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich . Państwo członkowskie 
pochodzenia stosuje zgodnie z przepisami 
swojego prawa krajowego właściwe środki 
w celu zapewnienia , aby jego obywatele 
nie głosowali ani nie kandydowali 
w wyborach w więcej niż jednym państwie 
członkowskim.

1. Państwa członkowskie wymieniają 
między sobą informacje niezbędne do 
wykonania art. 4 z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed dniem wyborów. 
W tym celu państwo członkowskie miejsca 
zamieszkania rozpoczyna przekazywanie 
państwu członkowskiemu 
pochodzenia zestawu informacji 
wymienionych w załączniku III nie później 
niż 16 tygodni przed pierwszym dniem 
okresu wyborczego, o którym mowa 
w art. 10 ust. 1 Aktu dotyczącego wyborów 
przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach 
bezpośrednich . Państwo członkowskie 
pochodzenia stosuje zgodnie z przepisami 
swojego prawa krajowego właściwe środki 
w celu zapewnienia , aby jego obywatele 
nie głosowali ani nie kandydowali 
w wyborach w więcej niż jednym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne do zapewnienia spójności wewnętrznej. Jest to nierozerwalnie związane z 
wcześniejszymi terminami w odniesieniu do rejestrów wyborców w poprawkach do motywu 
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20 i art. 9 ust. 1, ponieważ między poinformowaniem państwa członkowskiego pochodzenia a 
zamknięciem rejestrów wyborców musi upłynąć czas. W związku z tym wymiana informacji 
musi nastąpić przed upływem terminu zamknięcia rejestrów wyborców.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które przewidują 
możliwość głosowania z wyprzedzeniem, 
głosowania korespondencyjnego oraz 
głosowania elektronicznego 
i internetowego w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, zapewniają 
dostęp do tych metod głosowania 
wyborcom unijnym na warunkach 
podobnych do tych, które mają 
zastosowanie do ich własnych obywateli.

Państwa członkowskie zezwalają na 
głosowanie korespondencyjne i rozważają 
wprowadzenie uzupełniających narzędzi 
wzmacniających, takich jak wcześniejsze 
głosowanie osobiste, głosowanie przez 
pełnomocnika oraz głosowanie 
elektroniczne i głosowanie online w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Państwa członkowskie zapewniają 
wyborcom z Unii dostępność tych metod 
głosowania na takich samych warunkach 
jak te mające zastosowanie do ich 
własnych obywateli.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wyznaczają organ 
odpowiedzialny za gromadzenie 
i udostępnianie opinii publicznej i Komisji 
odpowiednich danych statystycznych 
dotyczących udziału obywateli Unii, którzy 
nie są obywatelami danego państwa 
członkowskiego, w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego.

Państwa członkowskie wyznaczają punkt 
informacyjny odpowiedzialny za 
gromadzenie i udostępnianie opinii 
publicznej i Komisji danych 
statystycznych, opartych na wspólnych 
wskaźnikach, dotyczących udziału 
obywateli Unii, którzy nie są obywatelami 
danego państwa członkowskiego, 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Or. en
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w danym państwie 
członkowskim odsetek obywateli Unii 
w wieku uprawniającym do głosowania, 
mających miejsce zamieszkania w tym 
państwie, ale niebędących jego 
obywatelami, przekracza 20 % ogólnej 
liczby obywateli Unii będących 
obywatelami tego państwa i obywateli 
Unii będących obywatelami innych 
państw członkowskich, w wieku 
uprawniającym do głosowania, którzy 
mają miejsce zamieszkania w tym 
państwie, to takie państwo członkowskie 
może, w drodze odstępstwa od przepisów 
art. 3, 9 i 10:

skreśla się

a) przyznać prawo głosowania tym 
wyborcom unijnym , którzy mają miejsce 
zamieszkania w tym państwie 
członkowskim przez pewien minimalny 
okres, który nie może być ustalony 
na więcej niż pięć lat,
b) przyznać prawo kandydowania 
tym obywatelom Unii uprawnionym do 
kandydowania w wyborach, którzy mają 
miejsce zamieszkania w tym państwie 
członkowskim przez pewien minimalny 
okres, który nie może być ustalony 
na więcej niż dziesięć lat.
Niniejsze przepisy nie naruszają 
odpowiednich działań, które dane państwo 
członkowskie może podjąć odnośnie do 
składu list kandydatów , zwłaszcza 
celem zwiększenia integracji obywateli 
Unii będących obywatelami innego 
państwa członkowskiego.
Jednakże wyborcy unijni i obywatele Unii 
uprawnieni do kandydowania 
w wyborach, którzy wskutek tego, że mają 
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miejsce zamieszkania poza państwem 
członkowskim pochodzenia lub z powodu 
okresu takiego zamieszkania nie mają 
w tym państwie prawa głosowania lub 
kandydowania w wyborach, nie podlegają 
określonym powyżej warunkom 
dotyczącym okresu zamieszkania .

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku popr. 18 i 19, zmiany te są niezbędne do przestrzegania zasady 
niedyskryminacji i zagwarantowania demokratycznych praw obywateli UE korzystających z 
prawa do zamieszkania, pracy lub nauki w państwie członkowskim, którego nie są 
obywatelami. Trzeba dostosować przepisy dotyczące odstępstw przewidziane w dyrektywie. 
Każdy obywatel Unii, bez względu na miejsce zamieszkania, powinien mieć prawo do 
głosowania, nawet jeśli w danym państwie członkowskim mieszka wielu obywateli UE 
niebędących obywatelami danego państwa członkowskiego.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli przepisy prawne państwa 
członkowskiego przewidują, że obywatele 
innego państwa członkowskiego mający 
w nim miejsce zamieszkania mają prawo 
głosowania w wyborach do parlamentu 
narodowego tego państwa oraz mogą być 
w tym celu wpisani do rejestru wyborców 
tego państwa na dokładnie tych samych 
warunkach co wyborcy będący 
obywatelami tego państwa, to pierwsze 
z tych państw członkowskich może, 
w drodze odstępstwa od niniejszej 
dyrektywy, nie stosować art. 6–13 do 
takich obywateli.

skreśla się

Or. en
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Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku popr. 18 i 19, zmiany te są niezbędne do przestrzegania zasady 
niedyskryminacji i zagwarantowania demokratycznych praw obywateli UE korzystających z 
prawa do zamieszkania, pracy lub nauki w państwie członkowskim, którego nie są 
obywatelami. Trzeba dostosować przepisy dotyczące odstępstw przewidziane w dyrektywie. 
Każdy obywatel Unii, bez względu na miejsce zamieszkania, powinien mieć prawo do 
głosowania, nawet jeśli w danym państwie członkowskim mieszka wielu obywateli UE 
niebędących obywatelami danego państwa członkowskiego.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie 18 
miesięcy przed każdymi wyborami do 
Parlamentu Europejskiego sprawozdanie, 
w którym rozważa, czy 
odstępstwo przyznane odnośnym 
państwom członkowskim zgodnie z art. 22 
ust. 2 TFUE jest nadal uzasadnione oraz 
w razie potrzeby proponuje dokonanie 
wszelkich niezbędnych dostosowań.

skreśla się

Państwa członkowskie korzystające 
z odstępstw na podstawie ust. 1 udzielają 
Komisji wszelkich niezbędnych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku popr. 18 i 19, zmiany te są niezbędne do przestrzegania zasady 
niedyskryminacji i zagwarantowania demokratycznych praw obywateli UE korzystających z 
prawa do zamieszkania, pracy lub nauki w państwie członkowskim, którego nie są 
obywatelami. Trzeba dostosować przepisy dotyczące odstępstw przewidziane w dyrektywie. 
Każdy obywatel Unii, bez względu na miejsce zamieszkania, powinien mieć prawo do 
głosowania, nawet jeśli w danym państwie członkowskim mieszka wielu obywateli UE 
niebędących obywatelami danego państwa członkowskiego.
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Korzystanie przez przemieszczających się 
obywateli z prawa do głosowania i 
kandydowania ma zastosowanie do 
wszystkich list wyborczych i okręgów 
wyborczych ustanowionych w Akcie 
dotyczącym wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego w 
powszechnych wyborach bezpośrednich, w 
tym w przypadku ustanowienia 
ogólnounijnego okręgu wyborczego, aby 
zapewnić przestrzeganie zasady 
niedyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne do zapewnienia spójności wewnętrznej i zadbania, aby przestrzegano zasady 
niedyskryminacji.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu sześciu miesięcy od 
każdych wyborów do Parlamentu 
Europejskiego państwa członkowskie 
przesyłają Komisji informacje na temat 
stosowania niniejszej dyrektywy na swoim 
terytorium. Oprócz ogólnych uwag 
sprawozdanie zawiera dane statystyczne 
dotyczące udziału w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego wyborców 
unijnych i obywateli Unii uprawnionych do 
kandydowania w wyborach oraz 
podsumowanie działań podjętych w celu 

1. W ciągu sześciu miesięcy od 
każdych wyborów do Parlamentu 
Europejskiego państwa członkowskie 
przesyłają Komisji informacje na temat 
stosowania niniejszej dyrektywy na swoim 
terytorium. Oprócz ogólnych uwag 
sprawozdanie zawiera dane statystyczne 
dotyczące udziału w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego wyborców 
unijnych i obywateli Unii uprawnionych do 
kandydowania w wyborach oraz 
podsumowanie działań podjętych w celu 
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wspierania tego udziału. wspierania tego udziału, oparte na 
wspólnych wskaźnikach.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna do zapewnienia spójności tekstu.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu dwóch lat od wyborów do 
Parlamentu Europejskiego w 2029 r. 
Komisja dokona oceny stosowania 
niniejszej dyrektywy i sporządzi 
sprawozdanie oceniające postępy 
w osiąganiu zawartych w niej celów. 
Ocena ta obejmie także przegląd 
funkcjonowania art. 13.

W ciągu dwóch lat od każdych wyborów 
do Parlamentu Europejskiego Komisja 
dokona oceny stosowania niniejszej 
dyrektywy i sporządzi sprawozdanie 
oceniające postępy w osiąganiu zawartych 
w niej celów. Ocena ta obejmie także 
przegląd funkcjonowania art. 13. W razie 
potrzeby Komisja załącza do tej oceny 
wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne do zapewnienia spójności legislacyjnej i zagwarantowanie, że po każdych 
wyborach odbywa się ocena funkcjonowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaż preferowane języki, w których 
chcesz otrzymywać informacje dotyczące 
wyborów.

Or. en
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie pozbawiono mnie prawa do 
kandydowania w wyborach w moim 
państwie członkowskim pochodzenia.

Nie pozbawiono mnie prawa do 
kandydowania w wyborach w moim 
państwie członkowskim pochodzenia1a.

_________________
1a Tylko jeżeli taki wymóg dotyczy również 
obywateli państwa członkowskiego 
miejsca zamieszkania

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka niezbędna do zapewnienia spójności tekstu.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), art. 22 
ust. 2 TFUE i art. 39 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej obywatele UE 
zamieszkujący w innym państwie członkowskim UE niż ich własne są uprawnieni do 
głosowania i kandydowania w wyborach europejskich i lokalnych na takich samych 
warunkach jak obywatele tego państwa. Szczegółowe przepisy dotyczące praw politycznych 
przyznanych na mocy obywatelstwa UE są określone w dyrektywie Rady 93/109/WE 
dotyczącej udziału obywateli Unii niebędących obywatelami danego państwa w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w ich kraju zamieszkania. 

Szacuje się, że liczba obywateli Unii niebędących obywatelami danego kraju w wieku 
uprawniającym do głosowania (dane po brexicie) wynosi 13,3 mln, co w ujęciu 
zagregowanym odpowiada liczbie osób głosujących w średniej wielkości państwie 
członkowskim. Niemniej jednak frekwencja wyborcza wśród obywateli Unii niebędących 
obywatelami danego państwa jest nadal niska w porównaniu z obywatelami danego państwa 
członkowskiego, mimo że wszystkie państwa członkowskie z powodzeniem transponowały 
dyrektywę 93/109/WE. Także udział procentowy kandydatów niebędących obywatelami 
danego państwa członkowskiego w wyborach europejskich jest minimalny – w wyborach w 
2019 r. wyniósł niewiele ponad 1 %.

Staje się zatem jasne, że pomimo ustaleń przewidzianych w dyrektywie 93/109/WE 
obywatele Unii niebędący obywatelami danego państwa nadal napotykają wiele przeszkód w 
korzystaniu z przysługujących im praw wyborczych w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Główną przeszkodą w wykonaniu prawa do głosowania wydają się w 
szczególności trudności w dostępie do prawidłowych i terminowych informacji na temat 
sposobu głosowania i kandydowania, skomplikowane procedury rejestracji oraz skreślenie ze 
spisu wyborców w państwie członkowskim pochodzenia. 

Jeżeli chodzi o korzystanie z prawa do kandydowania, obywatele UE niebędący obywatelami 
danego państwa i obywatele UE nadal mają do czynienia z dużą różnorodnością kultur 
wyborczych. Prowadzi to do powstania szerokiego wachlarza różnych systemów wyborczych, 
które często uniemożliwiają rejestrację partii, stowarzyszenia wyborców lub innych 
podmiotów wyborczych oraz kandydowanie w wyborach. Wynika to głównie z zaporowo 
wysokich progów prawnych lub finansowych lub nieproporcjonalnych wymogów 
dotyczących podpisów, które uniemożliwiają w szczególności obecność nowych idei 
politycznych na listach wyborczych zarówno w wyborach do UE, jak i w wyborach 
lokalnych. 

Ponadto dotkliwie brakuje ogólnodostępnych porównywalnych danych. W kilku krajach 
wskaźniki rejestracji migrujących wyborców z UE w ogóle nie są publikowane. Kilka państw 
członkowskich nie rejestruje liczby przemieszczających się obywateli UE, którzy kandydują 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tam, gdzie dane są rejestrowane i podlegają 
wymianie, zakres i format ich raportowania są niespójne i różnią się między sobą w 
poszczególnych państwach członkowskich, co skutkuje niemożliwymi do porównania 
wynikami. 

Poprawki zaproponowane przez Komisję są ograniczone i specyficzne dla dyrektywy Rady i 
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jedynie w niewielkim stopniu rozwiązują trudności napotykane przez przemieszczających się 
obywateli UE. Chociaż nowy wniosek ma na celu aktualizację, wyjaśnienie i umocnienie 
obowiązujących przestarzałych przepisów, ma on ograniczony skutek, ponieważ główne 
kwestie, takie jak rozszerzenie zakresu dyrektywy, a także rzeczywista poprawa dostępności 
wyborów do UE, nie zostały wystarczająco rozwiązane. 

Trzeba podjąć bardziej ambitne kroki, aby: a) rzeczywiście zapewnić szeroki i pluralistyczny 
udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r., b) ograniczyć zaporowe i 
niedemokratyczne wymogi rejestracji zarówno dla wyborców, jak i kandydatów, c) wspierać 
przemieszczających się obywateli UE w korzystaniu z przysługujących im praw oraz d) 
chronić uczciwość wyborów.

W szczególności, aby obywatele Unii niebędący obywatelami danego kraju mieli jak 
najprostszy dostęp do głosowania i kandydowania w wyborach do PE, państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby informacje na temat prawa przemieszczających się obywateli do 
głosowania lub kandydowania były dostępne we wszystkich językach Unii i docierały do grup 
zmarginalizowanych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. Ponadto należy usunąć przeszkody 
w dostępie do kabin do głosowania i lokali wyborczych oraz ponownie rozważyć możliwość 
głosowania drogą pocztową, przez pełnomocnika, z wyprzedzeniem lub drogą elektroniczną. 
Minimalny wymóg w zakresie pobytu dla obywateli Unii niebędących obywatelami danego 
państwa członkowskiego powinien zostać zniesiony, jeżeli nadal istnieje, a organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego powinny odgrywać ważną rolę we wspieraniu wyznaczonych 
organów w państwach członkowskich w docieraniu do obywateli poprzez odpowiednie 
kampanie informacyjne, zachęcając obywateli Unii niebędących obywatelami danego kraju 
do aktywnego poszukiwania informacji na temat ich prawa do głosowania i kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego. 

Ponadto przy przekształcaniu niniejszej dyrektywy należy uwzględnić ostatnie zmiany w 
reformie wyborów europejskich. Nowe proponowane przepisy, jeśli zostaną przyjęte i 
ratyfikowane przez państwa członkowskie, mogą mieć prawdziwie europejski efekt, który 
może zmienić sposób, w jaki przemieszczający się obywatele UE postrzegają demokrację UE. 
W konsekwencji kierunek przyjęty w niniejszej dyrektywie powinien, w miarę możliwości 
prawnych, odzwierciedlać te zmiany.
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