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PR_CNS_Recastingam

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania práva voliť a 
byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v 
členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (prepracované znenie)
(COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2021)0372),

 so zreteľom na článok 22 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým 
Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0021/2022), 

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z [...] adresovaný Výboru pre ústavné veci 
v súlade s článkom 110 ods. 3 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na články 110 a 82 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A9-0000/2022),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom 
návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 
ním schváleného textu;

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie; 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

1 Ú. v. EÚ L 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Zmluva o Európskej únii 
(Maastrichtská zmluva) z roku 1992 
znamenala novú fázu v procese vytvárania 
čoraz užšej únie medzi národmi Európy. 
Jedným z jej cieľov bolo zaviesť 
občianstvo Európskej únie, ktoré sa malo 
udeliť všetkým občanom členských štátov 
alebo Únie s cieľom posilniť ochranu 
práv a záujmov všetkých občanov Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť textu, keďže objasňuje význam schopnosti kandidovať a 
voliť vo voľbách do EÚ.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) Každý občan má právo 
zúčastňovať sa na demokratickom živote 
Únie. Je dôležité zabezpečiť, aby všetci 
občania únie vrátane migrujúcich 
občanov Únie mohli v kontexte budúcich 
volieb do Európskeho parlamentu plne 
uplatňovať svoje politické práva ako 
kandidáti aj ako voliči. Existuje riziko, že 
strata nadobudnutých politických práv 
občanov Únie v dôsledku európskej 
mobility zabráni účasti migrujúcich 
voličov na voľbách do Európskeho 
parlamentu. Vytvorenie plne európskej 
demokracie zahŕňa postupné zbližovanie 
politických práv medzi občanmi Únie pri 
hlasovaní a kandidovaní vo voľbách do 
Európskeho parlamentu vo 
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vnútroštátnych volebných zoznamoch ich 
domovského alebo hostiteľského 
členského štátu alebo v zozname Únie 
v prípade, ak je vytvorený.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť textu, keďže objasňuje význam schopnosti kandidovať a 
voliť vo voľbách do EÚ.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1c) Európsky parlament vo svojom 
legislatívnom uznesení z 3. mája 2022 o 
návrhu nariadenia Rady o priamych a 
všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie Rady (76/787/ESUO, 
EHS, Euratom) a Akt o priamych a 
všeobecných voľbách poslancov 
Európskeho parlamentu pripojený k 
tomuto rozhodnutiu, navrhol nový 
európsky akt o voľbách na základe článku 
223 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ), ktorým sa stanovujú 
volebné normy pre členské štáty 
a posilňuje demokratická legitimita EÚ 
prostredníctvom zavedenia celoúnijných 
zoznamov. Právo migrujúcich občanov 
voliť a byť volení by sa malo uplatňovať 
vo všetkých volebných zoznamoch a 
volebných obvodoch stanovených týmto 
aktom, a to aj v prípade zriadenia 
volebného obvodu pre celú Úniu, aby sa 
zabezpečilo dodržiavanie zásady 
nediskriminácie.

Or. en
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Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť textu, keďže objasňuje význam schopnosti kandidovať a 
voliť vo voľbách do EÚ. Potrebné na zabezpečenie súladu s návrhom Európskeho parlamentu 
na nový európsky akt o voľbách.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 1 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1d) V uvedenom legislatívnom 
uznesení z 3. mája 2022 boli navrhnuté 
dodatočné pravidlá s cieľom zvýšiť 
volebnú účasť vo voľbách do Európskeho 
parlamentu tým, že sa hlasovanie stane čo 
najprístupnejším a najjednoduchším, čím 
sa európska demokracia a volebné 
základy posunú do 21. storočia. To by sa 
dosiahlo harmonizáciou minimálneho 
veku voličov na 16 rokov, zavedením 
celoeurópskeho zoznamu voličov, 
zlepšením požiadaviek na prístupnosť pre 
osoby so zdravotným postihnutím a 
zavedením hlasovania poštou pre všetkých 
občanov Únie a ďalšími spôsobmi 
hlasovania, ako je hlasovanie v zastúpení, 
elektronické hlasovanie alebo hlasovanie 
vopred.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť textu, keďže objasňuje význam schopnosti kandidovať a 
voliť vo voľbách do EÚ. Potrebné na zabezpečenie súladu s návrhom Európskeho parlamentu 
na nový európsky akt o voľbách.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 1 e (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1e) Okrem toho sa uvedené 
legislatívne uznesenie z 3. mája 2022 
zaoberá rozdielnymi volebnými kultúrami, 
ktoré v súčasnosti vládnu v jednotlivých 
štátoch a ich výsledkom sú rôzne volebné 
systémy vrátane rozdielov v práve byť 
volený vo voľbách do Európskeho 
parlamentu. V uznesení sa požaduje 
harmonizácia minimálneho veku na 
kandidovanie vo voľbách a zavedenie 
zoznamov alebo kvót so zipsovým 
systémom s cieľom zabezpečiť rodovú 
rovnosť. Požadujú sa v ňom aj spoločné 
minimálne demokratické normy, pokiaľ 
ide o právo zaregistrovať politickú stranu, 
združenie voličov alebo iný európsky 
volebný subjekt a kandidovať vo voľbách, 
prístup k hlasovaniu a nominovanie 
kandidátov, aby sa zabezpečilo väčšie 
využívanie spoločných postupov 
demokratickej kontroly, ako aj zabránenie 
faktorom, ktoré bránia politickým 
inováciám v celej Únii, a to aj pokiaľ ide 
o migrujúcich občanov EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť a objasnenie významu schopnosti byť volený a voliť vo 
voľbách do EP. Potrebné na zabezpečenie súladu s návrhom Európskeho parlamentu na nový 
európsky akt o voľbách.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 1 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1f) V legislatívnom uznesení 
Európskeho parlamentu z 3. mája 2022 sa 
tiež požaduje zriadenie Európskeho 
volebného orgánu zodpovedného za 
koordináciu informácií o európskych 
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voľbách, monitorovanie vykonávania 
spoločných noriem európskeho volebného 
zákona a riešenie sporov v tejto oblasti, 
vedenie európskeho zoznamu voličov, 
vyhlasovanie výsledkov volieb a dohľad 
nad výmenou informácií o hlasovaní 
občanov Únie mimo ich domovskej 
krajiny. Takýto orgán by mohol uľahčiť 
efektívnu výmenu informácií, najmä 
výmenu najlepších postupov, medzi 
vnútroštátnymi orgánmi, čím by sa 
uľahčilo odhaľovanie dvojitého 
hlasovania a predchádzanie takémuto 
hlasovaniu.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť a objasnenie významu schopnosti byť volený a voliť vo 
voľbách do EP. Potrebné na zabezpečenie súladu s návrhom Európskeho parlamentu na nový 
európsky akt o voľbách.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Článok 20 ods. 2 ZFEÚ sa 
uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý 
článok 223 ods. 1 ZFEÚ, ktorým sa pre 
tieto voľby stanovuje pre všetky členské 
štáty jednotný postup v súlade so zásadami 
spoločnými pre všetky členské štáty.

(5) Článok 20 ods. 2 ZFEÚ sa 
uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý 
článok 223 ods. 1 ZFEÚ, ktorým sa pre 
voľby do Európskeho parlamentu 
stanovuje pre všetky členské štáty jednotný 
postup v súlade so zásadami spoločnými 
pre všetky členské štáty.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné v záujme jasnosti a súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 8
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Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Občania Únie, ktorí nie sú 
štátnymi príslušníkmi členských štátov, by 
mali dostať informácie o možnosti voliť 
alebo byť volení, keď sa zaregistrujú ako 
osoby s pobytom v členskom štáte, ktorého 
nie sú štátnymi príslušníkmi. Pred 
voľbami do Európskeho parlamentu by sa 
tiež informácie týkajúce sa registrácie 
voliča alebo kandidáta mali pravidelne a 
včas poskytovať všetkým voličom a 
osobám oprávneným kandidovať v súlade 
s podmienkami, ktoré upravujú právo 
voliť a byť volený stanovené v tejto 
smernici. Občania Únie s inou štátnou 
príslušnosťou by okrem toho mali byť 
pravidelne a riadne informovaní o svojich 
špecifických právach v rámci európskeho 
volebného systému.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť a objasnenie významu schopnosti byť volený a voliť vo 
voľbách do EP. Na základe cieľa a vnútornej logiky textu uľahčiť maximálnu účasť 
migrujúcich občanov EÚ.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súlade s medzinárodnými 
a európskymi normami vrátanie 
požiadaviek Medzinárodného paktu 
o občianskych a politických právach 
a práva Európskeho dohovoru o ľudských 
právach by členské štáty mali nielen uznať 
a rešpektovať právo občanov Únie voliť 
a byť volení, ale aj zabezpečiť jednoduchý 
prístup k ich volebným právam 

(8) V súlade s medzinárodnými 
a európskymi normami vrátanie 
požiadaviek Medzinárodného paktu 
o občianskych a politických právach 
a práva Európskeho dohovoru o ľudských 
právach by členské štáty mali nielen uznať 
a rešpektovať právo občanov Únie voliť 
a byť volení, ale aj zabezpečiť čo 
najdemokratickejší, najproporcionálnejší, 
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odstránením čo najväčšieho počtu 
prekážok, ktoré bránia ich účasti na 
voľbách.

najviac hodnotovo založený 
a najjednoduchší prístup k ich volebným 
právam odstránením finančných 
a nedemokratických prekážok, ktoré 
bránia ich účasti na voľbách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom uľahčiť občanom Únie 
uplatňovanie ich práva voliť a byť volení 
v krajine svojho bydliska by sa títo občania 
mali zapísať do zoznamu voličov 
v dostatočnom predstihu pred dňom volieb. 
Formality uplatniteľné na ich registráciu by 
mali byť čo najjednoduchšie. Malo by 
stačiť, aby dotknutí občania Únie predložili 
platný doklad totožnosti a formálne 
vyhlásenie obsahujúce prvky, ktoré 
preukazujú ich oprávnenie zúčastniť sa 
volieb. Po registrácii by občania Únie, 
ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi daného 
štátu, mali zostať v zozname voličov za 
rovnakých podmienok ako občania Únie, 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi dotknutého 
členského štátu, pokiaľ spĺňajú podmienky 
na uplatnenie práva voliť. Okrem toho by 
občania Únie mali príslušným orgánom 
poskytovať kontaktné informácie, ktoré 
týmto orgánom umožnia pravidelne ich 
informovať.

(9) S cieľom uľahčiť občanom Únie 
uplatňovanie ich práva voliť a byť volení 
v krajine svojho bydliska by mala byť 
možná automatická registrácia voličov po 
tom, ako uvedení voliči prejavia vôľu 
voliť a byť volení v členskom štáte svojho 
bydliska. Ak sa automatická registrácia 
neuskutoční, občania by sa mali zapísať do 
zoznamu voličov v dostatočnom predstihu 
pred dňom volieb. Formality uplatniteľné 
na ich registráciu by mali byť čo 
najjednoduchšie. Malo by stačiť, aby 
dotknutí občania Únie predložili platný 
doklad totožnosti a v riadne odôvodnených 
prípadoch formálne vyhlásenie s prvkami 
preukazujúcimi ich oprávnenie zúčastniť 
sa volieb. Po registrácii by občania Únie, 
ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi daného 
štátu, mali zostať v zozname voličov za 
rovnakých podmienok ako občania Únie, 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi dotknutého 
členského štátu, pokiaľ spĺňajú podmienky 
na uplatnenie práva voliť. Okrem toho by 
občania Únie mali príslušným orgánom 
poskytovať kontaktné informácie, ktoré 
týmto orgánom umožnia pravidelne ich 
informovať.

Or. en
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Odôvodnenie

Automatická registrácia je v súlade so súčasným právnym rámcom a je najlepšou zárukou na 
zvýšenie účasti „migrujúcich občanov“ na demokratickom živote hostiteľskej krajiny. Sloboda 
voľby nebráni automatickej registrácii, ktorá sama osebe nevylučuje právo na výnimku na 
základe cieľa a vnútornej logiky textu v záujme uľahčenia maximálnej účasti migrujúcich 
občanov EÚ. Tvorí celok s pozmeňujúcim návrhom 13.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s občanmi Únie, ktorí nie sú 
štátnymi príslušníkmi daného štátu, ktorí 
majú záujem uplatniť právo byť volení vo 
voľbách v členskom štáte svojho bydliska, 
by sa od takýchto občanov malo vyžadovať 
predloženie rovnakých sprievodných 
dokladov, aké sa vyžadujú od kandidátov, 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi dotknutého 
členského štátu. Avšak s cieľom určiť, či 
takýto občania požívajú právo stanovené 
v článku 20 ods. 2 písm. b) a článku 22 
ods. 2 ZFEÚ, by mali mať členské štáty 
možnosť vyžadovať predloženie 
formálneho vyhlásenia, ktoré obsahuje 
prvky potrebné na preukázanie ich 
oprávnenia kandidovať v predmetných 
voľbách.

(11) S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s občanmi Únie, ktorí nie sú 
štátnymi príslušníkmi daného štátu, ktorí 
majú záujem uplatniť právo byť volení vo 
voľbách v členskom štáte svojho bydliska, 
by sa od takýchto občanov malo vyžadovať 
predloženie rovnakých sprievodných 
dokladov, aké sa vyžadujú od kandidátov, 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi dotknutého 
členského štátu. Avšak s cieľom určiť, či 
takýto občania požívajú právo stanovené 
v článku 20 ods. 2 písm. b) a článku 22 
ods. 2 ZFEÚ, by mali mať členské štáty 
v riadne odôvodnených prípadoch 
možnosť vyžadovať predloženie 
formálneho vyhlásenia, ktoré obsahuje 
prvky potrebné na preukázanie ich 
oprávnenia kandidovať v predmetných 
voľbách.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky na zápis do zoznamu voličov v hostiteľskom členskom štáte by mali byť pre 
občanov EÚ s inou štátnou príslušnosťou rovnaké ako pre štátnych príslušníkov a len v 
odôvodnených prípadoch by sa mali uplatňovať dodatočné požiadavky, ako sú formálne 
vyhlásenia. Na základe cieľa a vnútornej logiky textu uľahčiť maximálnu účasť migrujúcich 
občanov EÚ.

Pozmeňujúci návrh 12
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Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V snahe uľahčiť presnú 
identifikáciu voličov a kandidátov 
zaregistrovaných tak v ich domovskom 
členskom štáte, ako aj v členskom štáte 
svojho bydliska, by zoznam údajov, ktoré 
sa majú od občanov Únie vyžadovať pri 
predkladaní žiadosti o zapísanie do 
zoznamu voličov alebo o kandidatúru 
v členskom štáte ich pobytu, mal 
obsahovať osobné identifikačné číslo alebo 
sériové číslo platného dokladu totožnosti 
alebo cestovného dokladu.

(12) V snahe uľahčiť presnú 
identifikáciu voličov a kandidátov 
zaregistrovaných tak v ich domovskom 
členskom štáte, ako aj v členskom štáte 
svojho bydliska, by zoznam údajov, ktoré 
sa majú od občanov Únie vyžadovať pri 
automatickej registrácii alebo po 
predložení žiadosti o zapísanie do zoznamu 
voličov alebo o kandidatúru v členskom 
štáte ich pobytu, mal obsahovať osobné 
identifikačné číslo alebo sériové číslo 
platného dokladu totožnosti alebo 
cestovného dokladu.

Or. en

Odôvodnenie

Automatická registrácia je v súlade so súčasným právnym rámcom a je najlepšou zárukou na 
zvýšenie účasti „migrujúcich občanov“ na demokratickom živote hostiteľskej krajiny. 
Slobodná voľba nebráni automatickej registrácii, ktorá sama osebe nevylučuje právo 
neúčasti. Na základe cieľa a vnútornej logiky textu uľahčiť maximálnu účasť migrujúcich 
občanov EÚ. Súvisí aj s pozmeňujúcim návrhom 13.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Občania Únie, ktorí boli na základe 
individuálneho rozhodnutia príslušného 
orgánu v občianskych alebo trestných 
veciach pozbavení svojho práva voliť a byť 
volení, by mali byť z uplatňovania takéto 
práva vo voľbách do Európskeho 
parlamentu v členskom štáte bydliska 
vylúčení. Po doručení žiadosti občana 
o registráciu ako voliča môžu členské štáty 
od dotknutého občana vyžadovať formálne 
vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že nebol 
pozbavený svojho práva voliť. Od občanov 

(13) Občania Únie, ktorí boli na základe 
individuálneho rozhodnutia príslušného 
orgánu v občianskych alebo trestných 
veciach pozbavení svojho práva voliť a byť 
volení, by mali byť z uplatňovania takéto 
práva vo voľbách do Európskeho 
parlamentu v členskom štáte bydliska 
vylúčení. Po automatickej registrácii alebo 
po doručení žiadosti občana o registráciu 
ako voliča môžu členské štáty od 
dotknutého občana vyžadovať formálne 
vyhlásenie, v ktorom potvrdzuje, že nebol 
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Únie, ktorí kandidujú v krajine svojho 
bydliska, by sa malo vyžadovať 
predloženie vyhlásenia, v ktorom 
potvrdzujú, že neboli pozbavení práva byť 
volení vo voľbách do Európskeho 
parlamentu.

pozbavený svojho práva voliť. Od občanov 
Únie, ktorí kandidujú v krajine svojho 
bydliska, by malo byť možné vyžadovať, 
aby predložili vyhlásenie, v ktorom 
potvrdzujú, že neboli pozbavení práva byť 
volení vo voľbách do Európskeho 
parlamentu. Tieto požiadavky by sa mali 
uplatňovať len vtedy, ak sa vzťahujú aj 
na štátnych príslušníkov členského štátu 
bydliska.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Výmena informácií medzi 
členskými štátmi, ktorej cieľom je zabrániť 
viacnásobnému hlasovaniu alebo 
situáciám, keď by tá istá osoba 
kandidovala v tých istých voľbách viac ako 
jedenkrát, by nemala štátnym príslušníkom 
daného členského štátu brániť v tom, aby 
volili alebo boli volení v iných typoch 
volieb. V záujme uľahčenia komunikácie 
medzi vnútroštátnymi orgánmi by sa od 
členských štátov malo vyžadovať, aby 
určili jedno kontaktné miesto na účely 
takejto výmeny informácií. Komisia 
v minulosti vyvinula zabezpečený nástroj, 
ktorý majú členské štáty v rámci svojej 
zodpovednosti používať na výmenu 
potrebných údajov. Uvedený zabezpečený 
nástroj by mal byť do tejto smernice 
zahrnutý, aby bolo možné ďalej 
podporovať výmenu informácií medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov. 
Členské štáty budú pri spracúvaní 
osobných údajov v tejto súvislosti konať 
ako samostatní prevádzkovatelia.

(17) Výmena informácií medzi 
členskými štátmi, ktorej cieľom je zabrániť 
viacnásobnému hlasovaniu alebo 
situáciám, keď by tá istá osoba 
kandidovala v tých istých voľbách viac ako 
jedenkrát, by nemala štátnym príslušníkom 
daného členského štátu brániť v tom, aby 
volili alebo boli volení v iných typoch 
volieb. V záujme uľahčenia komunikácie 
medzi vnútroštátnymi orgánmi by sa od 
členských štátov malo vyžadovať, aby 
určili poradenské stredisko ako 
sprostredkovateľský orgán a vyhľadávať 
podporu organizácií občianskej 
spoločnosti na účely takejto výmeny 
informácií. Komisia vyvinula zabezpečený 
nástroj, ktorý majú členské štáty v rámci 
svojej zodpovednosti používať na výmenu 
potrebných údajov. Uvedený zabezpečený 
nástroj by mal byť do tejto smernice 
zahrnutý, aby bolo možné ďalej 
podporovať výmenu informácií medzi 
príslušnými orgánmi členských štátov. 
Členské štáty budú pri spracúvaní 
osobných údajov v tejto súvislosti konať 
ako samostatní prevádzkovatelia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Nedostatok primeraných informácií 
v kontexte volebných postupov má dosah 
na občanov pri uplatňovaní ich volebných 
práv ako súčasti ich práv ako občanov 
Únie. Ovplyvňuje to aj schopnosť 
príslušných orgánov vykonávať svoje 
práva a plniť svoje povinnosti. Od 
členských štátov by sa malo vyžadovať, 
aby určili orgány, ktoré budú osobitne 
zodpovedné za poskytovanie primeraných 
informácií občanom Únie o ich právach 
podľa článku 20 ods. 2 písm. b) a článku 
22 ods. 2 ZFEÚ a vnútroštátnych 
pravidlách a postupoch týkajúcich sa účasti 
na voľbách do Európskeho parlamentu 
a ich organizácie. S cieľom zabezpečiť 
účinnosť komunikácie by sa informácie 
mali poskytovať jasným a zrozumiteľným 
spôsobom.

(20) Nedostatok primeraných informácií 
v kontexte volebných postupov má dosah 
na občanov pri uplatňovaní ich volebných 
práv ako súčasti ich práv ako občanov 
Únie. Ovplyvňuje to aj schopnosť 
príslušných orgánov vykonávať svoje 
práva a plniť svoje povinnosti. Od 
členských štátov by sa malo vyžadovať, 
aby určili orgány, ktoré budú osobitne 
zodpovedné za poskytovanie primeraných 
informácií občanom Únie o ich právach 
podľa článku 20 ods. 2 písm. b) a článku 
22 ods. 2 ZFEÚ a vnútroštátnych 
pravidlách a postupoch týkajúcich sa účasti 
na voľbách do Európskeho parlamentu 
a ich organizácie. S cieľom povzbudiť 
občanov Únie s inou štátnou 
príslušnosťou, aby aktívne vyhľadávali 
takéto informácie, by členské štáty mali 
takisto zabezpečiť, aby boli tieto 
informácie široko dostupné 
prostredníctvom širokej škály kanálov, a 
to aj prostredníctvom cielených projektov 
spolupráce medzi organizáciami 
občianskej spoločnosti, určenými 
vnútroštátnymi orgánmi a európskym 
volebným orgánom. S cieľom zabezpečiť 
účinnosť komunikácie by sa informácie 
mali poskytovať jasným a zrozumiteľným 
spôsobom a včas, pričom by sa malo 
zohľadniť, že v legislatívnom uznesení 
Parlamentu z 3. mája 2022 sa zoznamy 
voličov majú uzavrieť 14 týždňov pred 
dňom volieb a kandidáti sa majú oznámiť 
12 týždňov pred dňom volieb.

Or. en
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Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť, súvisí s článkom 14. Okrem toho je tento konkrétny časový 
rámec potrebný na to, aby bol článok v súlade s logikou pozmeňujúceho návrhu k článku 12 
ods. 1, v ktorom sa vymedzuje, kedy by sa zoznamy voličov mali uzavrieť.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) S cieľom zabrániť situácii, v 
ktorej sú názory občanov Únie s inou 
štátnou príslušnosťou zastúpené pomerne 
menej ako názory občanov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi dotknutých 
členských štátov, z dôvodu nízkej volebnej 
účasti súvisiacej s nedostatočnou 
znalosťou politického prostredia, by 
členské štáty mali občanom Únie 
poskytnúť primerané informácie o práve 
voliť, administratívnych krokoch na 
uplatnenie tohto práva, ako aj o povahe 
politického systému a tradíciách. Tieto 
informácie by sa mali poskytovať pri 
registrácii pobytu občanov Únie s inou 
štátnou príslušnosťou a mali by sa tiež 
pravidelne zasielať pred komunálnymi 
voľbami.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť a objasnenie významu schopnosti byť volený a voliť vo 
voľbách do EP. Na základe cieľa a vnútornej logiky textu uľahčiť maximálnu účasť 
migrujúcich občanov EÚ. Časť návrhov v pozmeňujúcich návrhoch 8 a 13.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zlepšiť dostupnosť 
informácií o voľbách by sa takéto 
informácie mali sprístupniť aspoň 
v jednom ďalšom úradnom jazyku Únie, 
ktorému vo všeobecnosti rozumie čo 
najväčší počet občanov Únie s bydliskom 
na území hostiteľského členského štátu 
a ktorý je iný, ako je jazyk alebo jazyky 
tohto hostiteľského členského štátu. 
Členské štáty môžu používať rôzne 
úradné jazyky Únie na konkrétnych 
častiach svojho územia alebo vo svojich 
regiónoch v závislosti od jazyka, ktorému 
rozumie najväčšia skupina občanov Únie 
s bydliskom na tomto území.

(21) S cieľom zlepšiť dostupnosť 
informácií o voľbách by sa takéto 
informácie mali sprístupniť vo všetkých 
úradných jazykoch Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Toto vypustenie súvisí s cieľom a vnútornou logikou smernice, ktorými je odstránenie 
diskriminácie migrujúcich občanov, pokiaľ ide o výkon ich volebných práv.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Akákoľvek výnimka zo 
všeobecných pravidiel tejto smernice 
podľa článku 22 ods. 2 ZFEÚ musí byť 
zdôvodnená problémami, ktoré sú 
špecifické pre členský štát, a musí byť v 
súlade s požiadavkami článku 52 charty 
vrátane požiadavky, aby boli akékoľvek 
obmedzenia pri uplatňovaní práva voliť a 
byť volený vo voľbách do Európskeho 
parlamentu stanovené v právnych 
predpisoch a podliehali zásadám 
proporcionality a nevyhnutnosti. Okrem 
toho dôvod akejkoľvek výnimky musí 
podliehať preskúmaniu, ako sa stanovuje 
v článku 47 charty.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Potrebné na dodržiavanie zásady nediskriminácie a zabezpečenie demokratických práv 
občanov EÚ, ktorí uplatnili svoje právo žiť, pracovať alebo študovať v členskom štáte, 
ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Takéto špecifické problémy môžu 
nastať v členskom štáte, v ktorom pomer 
občanov Únie ktorých vek oprávňuje na 
účasť vo voľbách a ktorí majú v tomto 
štáte bydlisko, ale nie sú jeho štátnymi 
príslušníkmi, veľmi výrazne presahuje 
priemer. Výnimky, pokiaľ ide o právo 
voliť, by mali byť oprávnené v prípadoch, 
ak takíto občania tvoria viac ako 20 % 
celkového počtu voličov na základe 
kritéria týkajúceho sa dĺžky trvania 
bydliska.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako v pozmeňujúcich návrhoch 18 a 43 sú tieto zmeny potrebné na dodržiavanie 
zásady nediskriminácie a zabezpečenie demokratických práv občanov EÚ, ktorí uplatnili 
svoje právo voliť, žiť, pracovať alebo študovať v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi. Pravidlá pre výnimky stanovené v smernici je potrebné upraviť. Každý občan 
Únie bez ohľadu na to, kde žije, by mal mať právo voliť, aj keď v tomto členskom štáte žije 
mnoho občanov EÚ, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi daného štátu. 

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



PE704.775v02-00 20/41 PR\1260884SK.docx

SK

(24) Členské štáty, v ktorých pomer 
občanov Únie, ktorí nie sú štátnymi 
príslušníkmi daného štátu a sú vo veku 
oprávňujúcom na účasť vo voľbách, 
presahuje 20 % celkového počtu občanov 
Únie, ktorí sú vo veku oprávňujúcom na 
účasť vo voľbách a ktorí tu majú 
bydlisko, by mali mať možnosť stanoviť v 
súlade s článkom 22 ods. 2 ZFEÚ 
osobitné ustanovenia týkajúce sa zloženia 
zoznamov kandidátov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie je potrebné pre jasnosť a súdržnosť návrhu a vyplýva z vypustenia odôvodnení 22 
a 23.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Údaje týkajúce sa uplatňovania 
práv a uplatňovania tejto smernice môžu 
byť užitočné pri určovaní opatrení 
potrebných na zabezpečenie účinného 
uplatňovania volebných práv občanov 
Únie. S cieľom zlepšiť zber údajov 
o voľbách do Európskeho parlamentu je 
potrebné zaviesť pravidelné monitorovanie 
a podávanie správ o vykonávaní členskými 
štátmi. Súčasne by mala Komisia posúdiť 
uplatňovanie tejto smernice a po každých 
voľbách do Európskeho parlamentu 
predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu obsahujúcu takého posúdenie.

(26) Údaje týkajúce sa uplatňovania 
práv a uplatňovania tejto smernice môžu 
byť užitočné pri určovaní opatrení 
potrebných na zabezpečenie účinného 
uplatňovania volebných práv občanov 
Únie. S cieľom zlepšiť zber údajov 
o voľbách do Európskeho parlamentu je 
potrebné zaviesť pravidelné monitorovanie 
a podávanie správ o vykonávaní členskými 
štátmi na základe spoločných 
ukazovateľov. Súčasne by mala Komisia 
posúdiť uplatňovanie tejto smernice a po 
každých voľbách do Európskeho 
parlamentu predložiť Európskemu 
parlamentu a Rade správu obsahujúcu 
takého posúdenie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Je potrebné, aby Komisia 
uskutočnila vlastné hodnotenie 
uplatňovania tejto smernice v primeranom 
časovom rámci po minimálne dvoch 
voľbách do Európskeho parlamentu.

(27) Je potrebné, aby Komisia 
uskutočnila vlastné hodnotenie 
uplatňovania tejto smernice najneskôr do 
dvoch rokov po každých voľbách do 
Európskeho parlamentu, ku ktorému v 
prípade potreby pripojí legislatívny návrh 
na zmenu tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Pravidelné hodnotenie fungovania tejto smernice je potrebné na prispôsobenie pravidiel 
meniacim sa spoločenským, demografickým a demokratickým podmienkam, v ktorých sa Únia 
nachádza. Je to v súlade s preskúmaním, ktoré navrhol Európsky parlament v akte o 
európskych voľbách.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Členské štáty sa ratifikáciou 
Dohovoru Organizácie Spojených národov 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím27 a Únia jeho uzavretím 
zaviazali zabezpečiť dodržiavanie 
uvedeného dohovoru. S cieľom podporiť 
inkluzívnu a rovnocennú účasť osôb so 
zdravotným postihnutím na voľbách by sa 
pri opatreniach, ktoré občanom Únie 
s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie 
sú štátnymi príslušníkmi, umožňujú 
uplatňovať právo voliť a byť volení vo 
voľbách do Európskeho parlamentu, mali 
náležite zohľadňovať potreby občanov so 
zdravotným postihnutím a starších 
občanov.

(29) Členské štáty sa ratifikáciou 
Dohovoru Organizácie Spojených národov 
o právach osôb so zdravotným 
postihnutím27 a Únia jeho uzavretím 
zaviazali zabezpečiť dodržiavanie 
uvedeného dohovoru. S cieľom podporiť 
inkluzívnu a rovnocennú účasť osôb so 
zdravotným postihnutím na voľbách by sa 
pri opatreniach, ktoré občanom Únie 
s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie 
sú štátnymi príslušníkmi, umožňujú 
uplatňovať právo voliť a byť volení vo 
voľbách do Európskeho parlamentu, mali 
náležite zohľadňovať potreby občanov so 
zdravotným postihnutím a starších 
občanov. Členské štáty by mali 
predovšetkým zaviesť vhodné opatrenia 
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prispôsobené ich vnútroštátnym volebným 
postupom s cieľom uľahčiť hlasovanie 
občanom so zdravotným postihnutím, 
napríklad možnosť výberu volebnej 
miestnosti, uzavreté volebné miestnosti na 
kľúčových miestach a používanie 
asistenčných technológií, formátov a 
techník ako Braillovo písmo, veľké písmo, 
zvukové informácie, hmatové šablóny, 
ľahko čitateľné informácie a 
komunikácia v posunkovej reči. Okrem 
toho by členské štáty mali zvážiť 
zavedenie doplnkových nástrojov na 
uľahčenie hlasovania, ako je fyzické 
hlasovanie vopred a hlasovanie 
v zastúpení, ako aj elektronické a online 
hlasovanie.

_________________
27 Rozhodnutie Rady 2010/48/ES 
z 26. novembra 2009 o uzatvorení 
Dohovoru Organizácie Spojených národov 
o právach osôb so zdravotným postihnutím 
Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 23, 
27.1.2010, s. 35).

27 Rozhodnutie Rady 2010/48/ES 
z 26. novembra 2009 o uzatvorení 
Dohovoru Organizácie Spojených národov 
o právach osôb so zdravotným postihnutím 
Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 23, 
27.1.2010, s. 35).

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zvýšiť účasť migrujúcich občanov na voľbách do EP by sa im malo sprístupniť čo 
najviac hlasovacích prostriedkov, aby sa zvýšila účasť voličov vo voľbách do EP v súlade s 
cieľom a vnútornou logikou textu.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) osoba, ktorá v určený deň je 
občanom Únie v zmysle článku 20 ods. 1 
ZFEÚ;

a) osoba, ktorá v určený deň je 
občanom Únie v zmysle článku 20 ods. 1 
ZFEÚ, a bez ohľadu na jej právnu 
spôsobilosť;

Or. en
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Odôvodnenie

Potrebné v záujme vnútornej súdržnosti a v súlade so zásadou nediskriminácie. Osobitne 
súvisí s odôvodnením 29, na ktoré sa vzťahuje postup prepracovania a v ktorom sa uvádza, že 
vo voľbách do Európskeho parlamentu by sa mali náležite zohľadniť potreby občanov so 
zdravotným postihnutím. Je to neoddeliteľne prepojené, pretože sa ďalej vymedzuje, ako by 
členské štáty mali zabezpečiť náležité zohľadnenie potrieb občanov so zdravotným 
postihnutím vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty určia jedno kontaktné 
miesto na prijímanie a zasielanie 
informácií potrebných na účely 
uplatňovania odseku 3. Oznámia Komisii 
názov a kontaktné údaje tohto kontaktného 
miesta a akékoľvek aktualizované 
informácie alebo zmeny, ktoré sa ho 
týkajú. Komisia vypracuje zoznam 
kontaktných miest a poskytne ho členským 
štátom.

5. Členské štáty určia jedno 
poradenské stredisko na prijímanie 
a zasielanie informácií potrebných na účely 
uplatňovania odseku 3. Oznámia Komisii 
názov a kontaktné údaje tohto 
poradenského strediska a akékoľvek 
aktualizované informácie alebo zmeny, 
ktoré sa ho týkajú. Komisia vypracuje 
zoznam poradenských stredísk a poskytne 
ho členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť. Súvisí to s článkom 15, podľa ktorého musia členské štáty 
určiť poradenské stredisko na zber a poskytovanie štatistických údajov. V záujme vnútornej 
súdržnosti by sa slovo poradenské stredisko malo používať jednotne v celom texte.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. K dispozícii musí byť 
v jednotlivých prípadoch automatická 
registrácia, ktorá si vyžaduje súhlas 
dotknutého voliča Únie.
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Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť. Mali by sa objasniť podmienky registrácie a účasti, aby sa 
zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s občanmi Únie, ktorí sú štátnymi príslušníkmi daného 
štátu, a občanmi Únie s inou štátnou príslušnosťou. Z dôvodu jazykových a inhibičných 
administratívnych prekážok, ktoré existujú medzi občanmi Únie, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi daného štátu, a občanmi Únie s inou štátnou príslušnosťou, je však jedným z 
najúčinnejších spôsobov, ako zaručiť rovnosť, zabezpečenie automatickej registrácie pre 
občanov Únie, čím sa čo najviac uľahčí účasť.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia na to, aby bol volič Únie, ktorý 
prejavil záujem byť zaregistrovaný ako 
volič, zapísaný do zoznamu voličov v 
dostatočnom predstihu pred dňom volieb.

1. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia na to, aby bol volič Únie, ktorý 
prejavil záujem byť zaregistrovaný ako 
volič, zapísaný do zoznamu voličov 
najneskôr 14 týždňov pred dňom volieb.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre súdržnosť rôznych prebiehajúcich diskusií o reforme volebného systému EÚ. 
Navyše konkrétny časový rámec vyjadrený spojením „v dostatočnom predstihu“ nie je 
vymedzený, ponecháva členským štátom veľa priestoru na jeho vymedzenie, čo môže viesť k 
tomu, že ľudia nebudú informovaní o možnostiach registrácie v dostatočnom predstihu, najmä 
vzhľadom na možné jazykové bariéry. Ako sa predpokladá v iných právnych textoch, ktorými 
sa zdokonaľuje štruktúra našich volebných pravidiel, je potrebný spoločný začiatok európskej 
volebnej kampane, ktorý možno dosiahnuť len vtedy, ak bude existovať spoločná lehota na 
registráciu voličov a kandidátov. Okrem toho je tento konkrétny časový rámec potrebný na to, 
aby bol článok v súlade s logikou pozmeňujúceho návrhu k článku 12 ods. 1, v ktorom sa 
vymedzuje, kedy by sa zoznamy voličov mali uzavrieť.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) aby vo svojom vyhlásení na základe 
odseku 2 potvrdili, že neboli pozbavení 
práva voliť vo svojom domovskom 
členskom štáte,

a) aby vo svojom vyhlásení na základe 
odseku 2 potvrdili, že neboli pozbavení 
práva voliť vo svojom domovskom 
členskom štáte, ak takáto požiadavka platí 
aj pre štátnych príslušníkov členského 
štátu bydliska;

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné v záujme vnútornej súdržnosti a v súlade so zásadou nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) ak si to želajú, aby uviedli jazyky, v 
ktorých by chceli dostať informácie 
uvedené v článku 12 ods. 2;

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť, v súlade s článkom 12.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Voliči Únie, ktorí boli zapísaní do 
zoznamu voličov, zostanú na tomto 
zozname zapísaní za tých istých 
podmienok ako voliči, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi daného členského štátu, a to 
dovtedy, pokiaľ nepožiadajú o vyňatie 
alebo dovtedy, pokiaľ nebudú vyňatí preto, 

4. Voliči Únie, ktorí boli zapísaní do 
zoznamu voličov, zostanú na tomto 
zozname zapísaní za tých istých 
podmienok ako voliči, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi daného členského štátu, a to 
dovtedy, pokiaľ nepožiadajú o vyňatie 
alebo dovtedy, pokiaľ nebudú vyňatí preto, 
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lebo už nespĺňajú požiadavky na 
uplatňovanie práva voliť. Ak existujú 
ustanovenia o informovaní štátnych 
príslušníkov o takomto vyňatí zo zoznamu 
voličov, tieto ustanovenia sa uplatňujú na 
voličov Únie rovnakým spôsobom.

lebo už nespĺňajú požiadavky na 
uplatňovanie práva voliť. Ak existujú 
ustanovenia o informovaní štátnych 
príslušníkov o takomto vyňatí zo zoznamu 
voličov, tieto ustanovenia sa uplatňujú na 
voličov Únie rovnakým spôsobom. 
Informácie sa poskytujú v úradnom 
jazyku Únie zrozumiteľnom daným 
voličom Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Vnútroštátne orgány zabezpečia, 
aby sa demokratické, primerané a 
transparentné normy, ktoré sa vzťahujú 
na občanov členských štátov pri 
predkladaní zoznamu kandidátov, 
vzťahovali aj na kandidátov z radov 
migrujúcich občanov EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti existuje 27 výrazne odlišných požiadaviek na registráciu politickej strany, 
kandidátov alebo združení voličov a na predloženie zoznamu kandidátov do národných 
volebných obvodov. Často sú diskriminačné a bránia politickej inovácii a hospodárskej 
súťaži. Ich zosúladenie je dôležité nato, aby sa európske voľby stali demokratickejšími, keďže 
kandidáti budú musieť prejsť podobným procesom demokratickej kontroly ešte predtým, ako 
sa stanú poslancami EP a budú tvoriť zákony pre všetkých Európanov. Keďže v tejto smernici 
sa stanovujú aj pravidlá týkajúce sa práva byť volený vo voľbách do EP, je dôležité zosúladiť 
tieto pravidlá pre všetkých občanov Únie, aby sa voľby do EP stali porovnateľnejšími 
a konkurenčnejšími.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát bydliska včas a v 
jasnom a jednoducho jazyku informuje 
dotknuté osoby o rozhodnutí o ich 
žiadostiach o zápis do zoznamu voličov 
alebo o rozhodnutí týkajúcom sa 
prijateľnosti ich žiadostí kandidovať.

1. Členský štát bydliska včas a v 
jasnom a jednoduchom jazyku informuje 
dotknuté osoby v úradnom jazyku Únie, 
ktorý je pre ne zrozumiteľný, o rozhodnutí 
o ich automatickej registrácii alebo ich 
žiadostiach o zápis do zoznamu voličov 
alebo o rozhodnutí týkajúcom sa 
prijateľnosti ich žiadostí kandidovať.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť. Súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 3, v ktorom 
sa uvádza automatická registrácia.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty včas a jasne 
informujú dotknutú osobu o rozhodnutí 
uvedenom v odseku 1 a o opravných 
prostriedkoch uvedených v odsekoch 2 a 3.

4. Členské štáty včas a jasne 
informujú dotknuté osoby v úradnom 
jazyku Únie, ktorý je pre ne zrozumiteľný, 
o rozhodnutí uvedenom v odseku 1 
a o opravných prostriedkoch uvedených 
v odsekoch 2 a 3.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie o voľbách do EP pre všetkých občanov Únie musia byť čo najprístupnejšie. 
Migrujúci občania musia mať právo požiadať o informácie, ktorým rozumejú, aby vykonali 
potrebné kroky registrácie v prípade, že sa nezvolí automatická registrácia. Na základe cieľa 
a vnútornej logiky textu uľahčiť maximálnu účasť migrujúcich občanov EÚ.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty určia vnútroštátny 
orgán zodpovedný za prijatie opatrení 
potrebných na zabezpečenie toho, aby 
občania Únie, ktorí nie sú štátnymi 
príslušníkmi daného štátu, boli včas 
informovaní o podmienkach a podrobných 
pravidlách registrácie voliča alebo 
kandidáta vo voľbách do Európskeho 
parlamentu.

1. Členské štáty určia vnútroštátny 
orgán zodpovedný za prijatie opatrení 
potrebných na zabezpečenie toho, aby 
občania Únie, ktorí nie sú štátnymi 
príslušníkmi daného štátu, boli včas 
informovaní o podmienkach a podrobných 
pravidlách registrácie voliča alebo 
kandidáta vo voľbách do Európskeho 
parlamentu hneď pri registrácii ich pobytu 
v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi, ako aj pravidelne a včas 
pred voľbami do Európskeho parlamentu, 
so zreteľom na lehoty na oznámenie 
kandidátov. Určený orgán poskytne aj 
kópiu štandardizovaných vzorov 
formálnych vyhlásení stanovených v 
prílohách I a II, ktoré musia občania 
Únie s inou štátnou príslušnosťou 
predložiť, aby sa mohli zaregistrovať ako 
voliči a kandidáti.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútorná legislatívna súdržnosť s cieľom zabezpečiť, aby sa kampane mohli začať v 
rovnakom čase v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) osobitné opatrenia na uľahčenie 
výkonu volebného práva pre 
marginalizované skupiny voličov, ako sú 
osoby so zdravotným postihnutím.

Or. en

Odôvodnenie

Pravidlá stanovené v tejto smernici musia byť čo najinkluzívnejšie pre všetkých migrujúcich 
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občanov vrátane marginalizovaných voličov alebo voličov Únie so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizácie občianskej spoločnosti 
zohrávali veľmi dôležitú úlohu pri 
spolupráci s určenými vnútroštátnymi 
orgánmi a poskytovaní pomoci týmto 
orgánom pri zvyšovaní povedomia 
verejnosti o informáciách uvedených v 
odsekoch 1 a 2, ako aj pri nabádaní 
občanov Únie, ktorí nie sú štátnymi 
príslušníkmi, aby aktívne vyhľadávali 
takéto informácie tak často, ako ich 
potrebujú.

Or. en

Odôvodnenie

Predchádzajúce skúsenosti s voľbami do Európskeho parlamentu (a tiež s komunálnymi 
voľbami) ukázali, že organizácie občianskej spoločnosti môžu zohrávať veľmi užitočnú úlohu, 
čo vedie k znásobeniu šírenia informácií o právach migrujúcich občanov vo voľbách do EP. 
Malo by sa to prejaviť v tomto texte s cieľom podporiť vytváranie organizácií občianskej 
spoločnosti, a tak pomôcť pri poskytovaní informácií o volebných právach migrujúcich 
občanov EÚ.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie uvedené v prvom pododseku sa 
oznámia v jednom alebo vo viacerých 
úradných jazykoch hostiteľského 
členského štátu a je k nim pripojený aj 
preklad aspoň do jedného ďalšieho 
úradného jazyka Únie, ktorému vo 

Informácie uvedené v prvom pododseku sa 
poskytujú v úradnom jazyku Únie 
zrozumiteľnom danému voličovi alebo 
kandidátovi Únie.
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všeobecnosti rozumie čo najväčší počet 
občanov Únie s bydliskom na jeho území, 
a to v súlade s požiadavkami na kvalitu 
uvedenými v článku 9 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/172430.

_________________
30 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 
o zriadení jednotnej digitálnej brány na 
poskytovanie prístupu k informáciám, 
postupom a asistenčným službám 
a službám riešenia problémov a o zmene 
nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 
295, 21.11.2018, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Pravidlá stanovené v tejto smernici musia byť čo najinkluzívnejšie pre všetkých migrujúcich 
občanov vrátane marginalizovaných voličov alebo voličov Únie so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie o podmienkach a podrobných 
pravidlách registrácie voliča alebo 
kandidáta vo voľbách do Európskeho 
parlamentu a informácie uvedené v odseku 
2 sprístupnili osobám so zdravotným 
postihnutím a starším osobám pomocou 
vhodných prostriedkov, spôsobov 
a formátov komunikácie.

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informácie o podmienkach a podrobných 
pravidlách registrácie voliča alebo 
kandidáta vo voľbách do Európskeho 
parlamentu a informácie uvedené v odseku 
2 sprístupnili marginalizovaným 
skupinám, napríklad osobám so 
zdravotným postihnutím a starším osobám, 
a to uplatnením požiadaviek na 
prístupnosť stanovených v prílohe I k 
smernici (EÚ) 2019/8821a a pomocou 
vhodných prostriedkov, spôsobov 
a formátov komunikácie, ako sú 
posunková reč, Braillovo písmo, veľké 
písmo, zvukové informácie, hmatové 
šablóny, ľahko čitateľné informácie 



PR\1260884SK.docx 31/41 PE704.775v02-00

SK

a posunkový jazyk.

_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o 
požiadavkách na prístupnosť výrobkov a 
služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).

Or. en

Odôvodnenie

Pravidlá stanovené v tejto smernici musia byť čo najinkluzívnejšie pre všetkých migrujúcich 
občanov vrátane marginalizovaných voličov alebo voličov Únie so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty si vymieňajú 
informácie potrebné na vykonávanie 
článku 4 v dostatočnom predstihu pred 
dňom volieb. Na tento účel členský štát 
bydliska začne poskytovať v domovskému 
členskému štátu najneskôr šesť týždňov 
pred prvým dňom volebného obdobia 
uvedeného v článku 10 ods. 1 aktu o 
priamych a všeobecných voľbách 
poslancov Európskeho parlamentu súbor 
informácií uvedených v prílohe III. 
Domovský členský štát prijme v súlade so 
svojimi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi príslušné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby jeho štátni 
príslušníci nevolili viac ako jedenkrát alebo 
nekandidovali vo voľbách vo viac ako 
v jednom členskom štáte.

1. Členské štáty si vymieňajú 
informácie potrebné na vykonávanie 
článku 4 v dostatočnom predstihu pred 
dňom volieb. Na tento účel členský štát 
bydliska začne poskytovať v domovskému 
členskému štátu najneskôr 16 týždňov pred 
prvým dňom volebného obdobia 
uvedeného v článku 10 ods. 1 aktu 
o priamych a všeobecných voľbách 
poslancov Európskeho parlamentu súbor 
informácií uvedených v prílohe III. 
Domovský členský štát prijme v súlade so 
svojimi vnútroštátnymi právnymi 
predpismi príslušné opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby jeho štátni 
príslušníci nevolili viac ako jedenkrát alebo 
nekandidovali vo voľbách vo viac ako 
v jednom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné pre vnútornú súdržnosť. Je to neoddeliteľne prepojené so skoršími lehotami, pokiaľ 
ide o zoznamy voličov v pozmeňujúcich návrhoch k odôvodneniu 20 a článku 9 ods. 1, keďže 
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je potrebný čas medzi informovaním domovského členského štátu a uzavretím zoznamov 
voličov. Samotná výmena informácií sa musí uskutočniť pred konečným termínom uzavretia 
zoznamov voličov.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktoré vo voľbách do 
Európskeho parlamentu umožňujú voliť 
prostredníctvom hlasovania vopred, 
poštou a elektronicky a cez internet, 
zabezpečia, aby tieto spôsoby hlasovania 
boli pre voličov Únie dostupné za 
rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na 
ich vlastných štátnych príslušníkov.

Členské štáty vo voľbách do Európskeho 
parlamentu umožňujú hlasovanie poštou a 
zvážia zavedenie doplnkových rozšírených 
nástrojov, ako je fyzické hlasovanie 
vopred, hlasovanie v zastúpení, 
elektronické a online hlasovanie. Členské 
štáty zabezpečia, aby tieto spôsoby 
hlasovania boli pre voličov Únie dostupné 
za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú 
na ich vlastných štátnych príslušníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty určia orgán zodpovedný za 
zber príslušných štatistických údajov 
o účasti občanov Únie, ktorí nie sú 
štátnymi príslušníkmi daného štátu, na 
voľbách do Európskeho parlamentu, a za 
ich poskytovanie verejnosti a Komisii.

Členské štáty určia poradenské stredisko 
zodpovedné za zber štatistických údajov, 
a to na základe spoločných ukazovateľov, 
o účasti občanov Únie, ktorí nie sú 
štátnymi príslušníkmi daného štátu, na 
voľbách do Európskeho parlamentu, a za 
ich poskytovanie verejnosti a Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
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Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak presiahne v danom členskom 
štáte pomer občanov Únie vo veku 
oprávňujúcom k účasti vo voľbách, ktorí 
v ňom majú bydlisko, ale nie sú jeho 
štátnymi príslušníkmi, 20 % celkového 
počtu občanov Únie, ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi daného štátu a ktorí nie sú 
štátnymi príslušníkmi daného štátu, ktorí 
v ňom majú bydlisko a sú vo veku 
oprávňujúcom k účasti vo voľbách; tento 
členský štát môže odchylne od článkov 3, 
9 a 10:

vypúšťa sa

a) obmedziť právo voliť na voličov Únie, 
ktorí majú v danom členskom štáte 
bydlisko počas určitého minimálneho 
obdobia, ktoré nesmie prekročiť päť 
rokov;
b) obmedziť právo kandidovať vo 
voľbách na občanov Únie oprávnených 
kandidovať vo voľbách, ktorí majú v 
tomto členskom štáte bydlisko počas 
určitého minimálneho obdobia, ktoré 
nesmie prekročiť 10 rokov.
Tieto ustanovenia sa nedotýkajú 
príslušných opatrení, ktoré uvedený 
členský štát môže prijať vo vzťahu k 
zostavovaniu kandidátskych listín, a 
zámerom ktorých je predovšetkým 
stimulovať integráciu občanov Únie, ktorí 
nie sú štátnymi príslušníkmi daného štátu.
Na voličov Únie a občanov Únie 
oprávnených kandidovať vo voľbách, 
ktorí kvôli tomu, že majú bydlisko mimo 
svojho domovského členského štátu alebo 
z dôvodu dĺžky trvania tohto bydliska 
nemajú právo voliť alebo byť volení v 
tomto domovskom štáte, sa však 
nevzťahujú vyššie uvedené podmienky 
týkajúce sa dĺžky bydliska.

Or. en
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Odôvodnenie

Podobne ako v pozmeňujúcich návrhoch 18 a 19 sú tieto zmeny potrebné na dodržiavanie 
zásady nediskriminácie a zabezpečenie demokratických práv občanov EÚ, ktorí uplatnili 
svoje právo žiť, pracovať alebo študovať v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi. Pravidlá pre výnimky stanovené v smernici je potrebné upraviť. Každý občan 
Únie bez ohľadu na to, kde žije, by mal mať právo voliť, aj keď v tomto členskom štáte žije 
mnoho občanov EÚ, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi daného štátu.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že právne predpisy 
členského štátu stanovujú, že štátni 
príslušníci iného členského štátu, ktorí 
majú v danom štáte bydlisko, majú právo 
voliť do národného parlamentu tohto 
štátu a na tento účel môžu byť zapísaní do 
zoznamu voličov tohto štátu podľa presne 
tých istých podmienok ako voliči, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi tohto štátu, môže sa 
tento členský štát odchylne od tejto 
smernice zdržať uplatňovania článkov 6 
až 13 vzhľadom na takýchto štátnych 
príslušníkov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako v pozmeňujúcich návrhoch 18 a 19 sú tieto zmeny potrebné na dodržiavanie 
zásady nediskriminácie a zabezpečenie demokratických práv občanov EÚ, ktorí uplatnili 
svoje právo žiť, pracovať alebo študovať v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi. Pravidlá pre výnimky stanovené v smernici je potrebné upraviť. Každý občan 
Únie bez ohľadu na to, kde žije, by mal mať právo voliť, aj keď v tomto členskom štáte žije 
mnoho občanov EÚ, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi daného štátu.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
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Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. 18 mesiacov pred každými 
voľbami do Európskeho parlamentu 
predloží Komisia Európskemu parlamentu 
a Rade správu o tom, či je udelenie 
odchýlky príslušným členským štátom 
podľa článku 22 ods. 2 ZFEÚ stále 
oprávnené a prípadne navrhne, aby sa 
urobili potrebné úpravy.

vypúšťa sa

Členské štáty, ktoré sa odvolajú na 
odchýlky podľa odseku 1, informujú 
Komisiu o všetkých dôležitých 
okolnostiach.

Or. en

Odôvodnenie

Podobne ako v pozmeňujúcich návrhoch 18 a 19 sú tieto zmeny potrebné na dodržiavanie 
zásady nediskriminácie a zabezpečenie demokratických práv občanov EÚ, ktorí uplatnili 
svoje právo žiť, pracovať alebo študovať v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi. Pravidlá pre výnimky stanovené v smernici je potrebné upraviť. Každý občan 
Únie bez ohľadu na to, kde žije, by mal mať právo voliť, aj keď v tomto členskom štáte žije 
mnoho občanov EÚ, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi daného štátu.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Výkon práva migrujúcich občanov voliť a 
byť volení sa vzťahuje na všetky volebné 
listiny a volebné obvody stanovené Aktom 
o priamych a všeobecných voľbách 
poslancov Európskeho parlamentu, a to aj 
v prípade zriadenia volebného obvodu pre 
celú Úniu, s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie zásady nediskriminácie.
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Or. en

Odôvodnenie

Potrebné na zabezpečenie súdržnosti a na zabezpečenie dodržiavania zásady nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do šiestich mesiacov od každých 
volieb do Európskeho parlamentu zašlú 
členské štáty Komisii informácie 
o uplatňovaní tejto smernice na svojom 
území. Okrem všeobecných zistení 
obsahuje táto správa aj štatistické údaje 
o účasti voličov Únie a občanov Únie 
oprávnených kandidovať na voľbách do 
Európskeho parlamentu a súhrn opatrení 
prijatých na podporu tejto účasti.

1. Do šiestich mesiacov od každých 
volieb do Európskeho parlamentu zašlú 
členské štáty Komisii informácie 
o uplatňovaní tejto smernice na svojom 
území. Okrem všeobecných zistení 
obsahuje táto správa aj štatistické údaje 
o účasti voličov Únie a občanov Únie 
oprávnených kandidovať na voľbách do 
Európskeho parlamentu a súhrn opatrení 
prijatých na podporu tejto účasti na 
základe spoločných ukazovateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné na zabezpečenie súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do dvoch rokov od volieb do Európskeho 
parlamentu v roku 2029 Komisia posúdi 
uplatňovanie tejto smernice a vypracuje 
hodnotiacu správu o pokroku dosiahnutom 
pri plnení cieľov, ktoré sú v nej uvedené. 
Súčasťou hodnotenia je aj preskúmanie 
fungovania článku 13.

Do dvoch rokov od každých volieb do 
Európskeho parlamentu Komisia posúdi 
uplatňovanie tejto smernice a vypracuje 
hodnotiacu správu o pokroku dosiahnutom 
pri plnení cieľov, ktoré sú v nej uvedené. 
Súčasťou hodnotenia je aj preskúmanie 
fungovania článku 13. K hodnoteniu je v 
prípade potreby pripojený legislatívny 
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návrh na zmenu tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné na zaistenie súdržnosti právnych predpisov a zabezpečenie toho, aby sa po každých 
voľbách vykonalo hodnotenie fungovania tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Príloha I – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uveďte preferencie jazykov, v ktorých 
chcete dostávať informácie týkajúce sa 
volieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Príloha II – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

nebol(-a) som pozbavený(-á) práva 
kandidovať v mojom domovskom 
členskom štáte.

nebol(-a) som pozbavený(-á) práva 
kandidovať v mojom domovskom 
členskom štáte1a.

_________________
1a Len ak sa to vyžaduje aj od štátnych 
príslušníkov členského štátu bydliska.

Or. en

Odôvodnenie

Potrebné na zabezpečenie súdržnosti textu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa článku 20 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), článku 22 ods. 
2 ZFEÚ a článku 39 Charty základných práv Európskej únie majú občania EÚ s bydliskom v 
inom členskom štáte EÚ než v ich vlastnom štáte právo voliť a byť volení v európskych a 
komunálnych voľbách za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci. Podrobné ustanovenia 
o politických právach udelených na základe občianstva EÚ sú stanovené v smernici Rady 
93/109/ES o účasti občanov Únie s inou štátnou príslušnosťou na voľbách do Európskeho 
parlamentu v krajine ich pobytu. 

Odhaduje sa, že existuje 13,3 milióna občanov Únie, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi 
daného štátu, vo veku oprávňujúcom na účasť vo voľbách (údaje po brexite), čo sa v súhrne 
rovná počtu hlasujúcich v stredne veľkom členskom štáte. Volebná účasť občanov Únie, ktorí 
nie sú štátnymi príslušníkmi daného štátu, je však v porovnaní so štátnymi príslušníkmi 
naďalej nízka, a to aj napriek tomu, že všetky členské štáty úspešne transponovali smernicu 
93/109/ES. Podobne je veľmi obmedzený percentuálny podiel kandidátov z radov iných 
štátnych príslušníkov vo voľbách do Európskeho parlamentu (vo voľbách v roku 2019 to bolo 
čosi viac než 1 %).

Je teda zrejmé, že napriek opatreniam podľa smernice 93/109/ES občania Únie s inou štátnou 
príslušnosťou stále čelia mnohým prekážkam pri uplatňovaní svojich volebných práv vo 
voľbách do Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o právo voliť, hlavné problémy zahŕňajú 
predovšetkým ťažkosti pri získavaní správnych a včasných informácií o tom, ako voliť a byť 
volený, komplikované postupy registrácie voličov a efekt zrušenia volebnej registrácie 
v členskom štáte pôvodu. 

Pokiaľ ide o výkon práva byť volený, občania EÚ, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi daného 
štátu, a občania EÚ, ktorí sú štátnymi príslušníkmi daného štátu, stále majú do činenia s 
rôznorodými volebnými kultúrami, čoho výsledkom je široká škála rôznych volebných 
systémov, ktoré často znemožňujú zaregistrovať stranu, združenie voličov alebo iné volebné 
subjekty a kandidovať vo voľbách. Je to spôsobené najmä vysokými súdnymi alebo 
finančnými prahovými hodnotami, ktoré znemožňujú takúto registráciu, alebo neprimeranými 
požiadavkami na množstvo podpisov, v dôsledku čoho je nemožné, aby boli najmä nové 
politické myšlienky zastúpené na volebných listinách pre voľby do EP aj pre komunálne 
voľby. 

Okrem toho existuje nedostatok verejných a porovnateľných údajov. Vo viacerých krajinách 
sa miery registrácie migrujúcich voličov EÚ nezverejňujú. Viaceré členské štáty 
neuchovávajú záznamy o počte migrujúcich občanov EÚ, ktorí kandidujú vo voľbách do EP. 
V prípadoch, keď sa údaje uchovávajú a vymieňajú, sú rozsah a formát požiadaviek na 
podávanie správ nekonzistentné a v jednotlivých členských štátoch sa líšia, čo vedie k 
neporovnateľným výsledkom. 

Zmeny predložené Komisiou sú obmedzené a špecifické pre smernicu Rady a len okrajovo 
riešia ťažkosti, ktorým čelia migrujúci občania EÚ. Hoci cieľom nového návrhu je 
aktualizovať, objasniť a posilniť existujúce, zastarané pravidlá, má obmedzený účinok, keďže 
hlavné otázky, ako je rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice, ako aj skutočné zlepšenie 
prístupnosti volieb do EP, neboli dostatočne riešené. 
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Musia sa prijať ambicióznejšie kroky s cieľom a) skutočne zabezpečiť širokú a inkluzívnu 
účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024, b) znížiť inhibičné a 
nedemokratické požiadavky na registráciu voličov aj kandidátov, c) podporiť migrujúcich 
občanov EÚ pri uplatňovaní ich práv a d) chrániť integritu volieb.

S cieľom čo najviac uľahčiť občanom Únie s inou štátnou príslušnosťou prístup k hlasovaniu 
a kandidovaniu vo voľbách do EP by členské štáty mali zabezpečiť, aby informácie o práve 
migrujúcich občanov voliť alebo byť volení boli dostupné vo všetkých jazykoch Únie 
a dostali sa k marginalizovaným skupinám, najmä osobám so zdravotným postihnutím. 
Okrem toho by sa mali riešiť prekážky v prístupe k volebným kabínam a volebným 
miestnostiam a mala by sa prehodnotiť možnosť hlasovania poštou, zastupovaním, vopred a 
elektronickým hlasovaním. Ak ešte niekde existuje požiadavka minimálneho pobytu pre 
občanov Únie s inou štátnou príslušnosťou, mala by sa zrušiť, a organizácie občianskej 
spoločnosti by mali zohrávať dôležitú úlohu z hľadiska poskytovania pomoci určeným 
orgánom v členských štátoch pri oslovovaní občanov prostredníctvom vhodných 
informačných kampaní, pričom by nabádali občanov Únie s inou štátnou príslušnosťou, aby 
aktívne vyhľadávali informácie o svojich právach voliť a byť volení vo voľbách do 
Európskeho parlamentu. 

Okrem toho by sa pri prepracovaní tejto smernice mal zohľadniť nedávny vývoj reformy 
volieb do Európskeho parlamentu. Ak nové navrhované pravidlá prijmú a ratifikujú členské 
štáty, môžu mať skutočne europeizujúci účinok, ktorý môže zmeniť spôsob, akým migrujúci 
občania EÚ vnímajú demokraciu EÚ. Z toho vyplýva, že smerovanie prijaté v tejto smernici 
by malo v čo najvyššej právnej miere odrážať tento vývoj.
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