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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Souvislosti návrhu Komise

Podle článku 19 Smlouvy o založení Evropského společenství „má každý občan Unie mající 
bydliště v členském státě, jehož není státním příslušníkem, právo volit a být volen ve volbách 
do Evropského parlamentu v členském státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako 
státní příslušníci tohoto státu“. Pravidla pro výkon tohoto práva volit a být volen pak stanoví 
směrnice 93/109/ES.

Tato směrnice si klade za cíl zaručit účast všech občanů Evropské unie ve volbách 
do Evropského parlamentu, podpořit účast všech občanů v těchto volbách a zaručit stejná 
volební práva pro všechny občany, kteří mají bydliště ve stejné zemi (jak pro její státní 
příslušníky, tak pro ty, kteří jimi nejsou)1.

Tato směrnice stanoví, že žádný občan nesmí volit vícekrát než jednou ani kandidovat ve více 
než jednom členském státě v týchž volbách (článek 4 směrnice)2.

S ohledem na evropské volby z měsíce června 2004 nicméně Komise usoudila, že je možné 
tento mechanismus zjednodušit, a předložila tudíž tento návrh směrnice. Návrh stanoví 
zrušení povinnosti výměny informací mezi členskými státy (článek 13), posílení ustanovení 
týkajících se sankcí v případě nesprávného prohlášení (článek 13) a zrušení povinnosti 
kandidátů předložit potvrzení o jejich právu být zvoleni (články 6 a 10).

II. Oblast působnosti směrnice

Tato směrnice se týká výhradně občanů Evropské unie, kteří mají bydliště v členském státě, 
jehož státními příslušníky nejsou. 
V tomto smyslu neřeší směrnice otázky:
- občanů, kteří mají dvojí státní příslušnost,
- státních příslušníků třetích států.

1. Otázka dvojí státní příslušnosti

Ve svém sdělení o volbách do Evropského parlamentu 20043 se Komise zmiňuje 
o problémech, které se týkají dvojího nebo vícenásobného občanství (více než jednoho 
členského státu). V tomto případě je totiž skutečně nemožné se ujistit, že občan nevolil 
vícekrát než jednou, což odporuje článku 8 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě zastupitelů 
v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách.
Tato otázka sice nespadá do oblasti působnosti směrnice 93/109/ES, je však možným zdrojem 
dvojí účasti ve volbách, a Komise by tedy měla přezkoumat možnosti, jak zajistit, aby 
k takovým situacím nedocházelo.

  
1 SEK(2006) 1647.
2 Viz také článek 8 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných 
a přímých volbách.
3 KOM(2006)0790.
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2. Státní příslušníci třetích států

Tato směrnice se týká výhradně občanů Evropské unie, a tudíž neupravuje případnou účast 
občanů třetích států ve volbách do Evropského parlamentu. Nedávný vývoj judikatury 
Soudního dvora Evropských společenství týkající se této otázky nicméně zasluhuje zmínky. 
Soudnímu dvoru byla totiž předložena otázka, zda má členský stát pravomoc rozšířit právo 
volit zastupitele v Evropském parlamentu na státní příslušníky třetích zemí, v daném případě 
občany Britského společenství národů splňující určitá kritéria (tzv. „qualifying 
Commonwealth citizens“), kteří mají bydliště na evropském území (v tomto případě 
v Gibraltaru).

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 12. září 20061 připomíná, že ani článek 190 ES, ani akt 
z roku 1976 výslovně a přesně neurčují, kdo má právo volit a být volen do Evropského 
parlamentu2, přičemž článek 8 aktu z roku 1976 upřesňuje, že se volební postup v každém 
členském státě řídí vnitrostátními předpisy3. Podle závěrů Soudního dvora „spadá určení 
osob, které mají právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu, do pravomoci 
každého členského státu při respektování práva Společenství a že články 189 ES, 190 ES, 
17 ES a 19 ES nebrání tomu, aby členské státy přiznaly toto právo volit a být volen určitým 
osobám majícím s těmito státy úzké vztahy, jiným, než jsou jejich vlastní státní příslušníci 
nebo občané Unie mající bydliště nebo pobyt na jejich území“. Tento rozsudek tedy 
zdůrazňuje, že státní příslušníci třetích států mohou mít právo volit a být volen ve volbách do 
Evropského parlamentu, že však záleží na členských státech, zda jim budou tato práva 
přiznána či nikoli.

III. Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj podporuje cíl Komise, jímž je zjednodušit kroky, které musí evropští občané učinit, 
chtějí-li volit nebo kandidovat v členském státě, v němž mají bydliště.

Tím, že napomáhá vytvoření evropského politického společenství, je tato směrnice užitečná 
a nutná. Vzhledem k současné politické situaci v Evropské unii je bohužel nemožné zavést 
jednotný volební systém. Bylo by nicméně užitečné, pokud by po evropských volbách v roce 
2009 předložila Komise návrh v tomto smyslu, který by poté mohl být přezkoumán Radou a 
Parlamentem.

Ostatní pozměňovací návrhy předložené zpravodajem mají za cíl nejenom zaručit, aby 
podrobnosti uplatňování práva volit a být volen, které přísluší občanům Evropské unie 
volícím ve státě, v němž mají bydliště, byly identické s těmi, které se vztahují na státní 
příslušníky tohoto členského státu, ale také usnadnit praktické provádění této směrnice.

  
1 Věc C-145/04, Španělské království v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
2 Bod 70 rozsudku.
3 Bod 69 rozsudku.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ -1A (nový)

(-1a) Je nezbytné zaručit občanům Unie, 
kteří mají bydliště ve členském státě, jehož 
státními příslušníky nejsou, účinným a 
praktickým způsobem plné uplatnění jejich 
politických práv, z nichž nejpodstatnějším 
je právo volit a kandidovat ve volbách do 
Evropského parlamentu v zemi, ve které 
mají bydliště. 

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ -1B (nový)

(-1b) Je politováníhodné, že volby do 
Evropského parlamentu nejsou skutečně 
evropskými volbami, ale že naopak, 
vzhledem k neexistenci společného 
volebního zákona, závisí na dvaceti sedmi 
rozdílných volebních systémech, což je 
situace, kterou v současném politickém 
klimatu bohužel nelze změnit.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Na základě zprávy Komise o uplatňování 
směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví 
pravidla pro výkon práva volit a práva být 

(1) Na základě zprávy Komise o uplatňování 
směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví 
pravidla pro výkon práva volit a práva být 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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volen ve volbách do Evropského parlamentu 
občanů Unie, kteří mají bydliště v některém 
členském státě a nejsou jeho státními 
příslušníky, ve volbách v roce 2004 je třeba 
změnit některá ustanovení uvedené 
směrnice.

volen ve volbách do Evropského parlamentu 
občanů Unie, kteří mají bydliště v některém 
členském státě a nejsou jeho státními 
příslušníky, ve volbách v roce 2004 je třeba 
změnit některá ustanovení uvedené 
směrnice. Občanství EU zaručuje všem 
občanům EU stejná práva bez ohledu na to, 
zda se narodili či žijí přímo v Unii nebo ve 
třetí zemi. Orgány Společenství tedy musí 
dbát na to, aby občané EU mající bydliště 
ve třetí zemi mohli v případě voleb do 
Evropského parlamentu vykonávat svá 
práva.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)

2a) Do oblasti působnosti této směrnice 
nespadají a její ustanovení nemohou mít 
žádný účinek na vnitrostátní právní 
předpisy členského státu udělující právo 
volit a být volen následujícím osobám:

a) státním příslušníkům třetích zemí, kteří 
mají v dotčeném členském státě bydliště;

b) státním příslušníkům dotčeného 
členského státu, kteří mají bydliště ve 
třetích zemích; 

c) osobám bez státní příslušnosti a dalším
osobám, jež nejsou státními příslušníky 
žádného státu a které dlouhodobě pobývají 
v dotčeném členském státě.

Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 BOD 1A (nový)

Článek 3 (směrnice 93/109/ES)

1a) Článek 3 se nahrazuje tímto:
Článek 3
„Každá osoba, která k rozhodnému dni:
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a) je občanem Unie ve smyslu čl. 8 odst. 1 
druhého pododstavce Smlouvy 
b) není státním příslušníkem členského 
státu bydliště, ale splňuje podmínky, které 
členský stát bydliště stanoví pro právo volit 
a být volen vlastním státním příslušníkům, 
má právo volit a být volena ve volbách do 
Evropského parlamentu v členském státě 
bydliště podle volebních pravidel, která 
tento členský stát stanoví vlastním státním 
příslušníkům, pokud nebyla na základě 
článků 6 a 7 tohoto práva zbavena.
Musí-li státní příslušníci členského státu 
bydliště, aby mohli být voleni, být jeho 
státními příslušníky po určitou minimální 
dobu, je občanům Unie přiznáno splnění 
této podmínky, jsou-li po tuto dobu státními 
příslušníky kteréhokoli členského státu.“

Odůvodnění

Různé způsoby výkonu práva volit, které se nabízejí státním příslušníkům daného členského 
státu (volit na dálku, zplnomocněním třetí osoby apod.), by měly být k dispozici také voličům 
Společenství.

Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. B)

Čl. 6 odst. 3 (směrnice 93/109/ES)

3. Pro účely odstavce 2 tohoto článku 
oznámí členský stát bydliště prohlášení 
uvedené v čl. 10 odst. 1 členskému státu 
původu. Za tímto účelem jsou příslušné 
informace, za normálních okolností 
dostupné z členského státu původu, 
poskytovány včas a vhodným způsobem; 
tyto informace mohou obsahovat pouze 
údaje, jež jsou zcela nezbytné pro provádění 
tohoto článku a mohou být použity pouze 
pro tento účel. Pokud poskytnuté informace 
nesouhlasí s obsahem prohlášení, přijme 
členský stát bydliště vhodná opatření, aby 
zamezil kandidatuře.

3. Pro účely odstavce 2 tohoto článku 
oznámí členský stát bydliště prohlášení 
uvedené v čl. 10 odst. 1 členskému státu 
původu a poskytne mu formulář uvedený 
v čl. 10 odst. 2. Za tímto účelem jsou 
příslušné informace, za normálních 
okolností dostupné z členského státu 
původu, poskytovány včas a vhodným 
způsobem; tyto informace mohou obsahovat 
pouze údaje, jež jsou zcela nezbytné pro 
provádění tohoto článku a mohou být 
použity pouze pro tento účel. Pokud 
poskytnuté informace nesouhlasí s obsahem 
prohlášení, přijme členský stát bydliště 
vhodná opatření, aby zamezil kandidatuře.
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Odůvodnění

Čestné prohlášení uvedené v článku 10 je třeba odeslat členskému státu původu. Zpracování 
těchto prohlášení členskými státy se usnadní, pokud budou mít jednotný formát.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. B) a C)

Čl. 10 odst. 2 a 3 (směrnice 93/109/ES)

b) Odstavec 2 se vypouští; b) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„Pro toto čestné prohlášení se použije 
formulář, který stanoví příloha I.“

c) Odstavec 3 se mění na odstavec 2; (netýká se českého znění)

Odůvodnění

Čestné prohlášení uvedené v článku 10 je třeba odeslat členskému státu původu. Zpracování 
těchto prohlášení členskými státy se usnadní, pokud budou mít jednotný formát.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 BOD 3A (nový)

Článek 12 (směrnice 93/109/ES)

3a) Do článku 12 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Pravidla pro výkon práva volit, která se 
vztahují na voliče Společenství, musí být 
shodná s pravidly, která se vztahují 
na státní příslušníky členského státu 
bydliště.“ 

Odůvodnění

Různé způsoby výkonu práva volit, které se nabízejí státním příslušníkům daného členského 
státu (volit na dálku, zplnomocněním třetí osoby apod.), by měly být k dispozici také voličům 
Společenství.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 BOD 4A (nový)

Článek 15a (nový) (směrnice 93/109/ES)
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4a) Do kapitoly IV se vkládá následující 
článek 15a:
„Členské státy oznámí Komisi do šesti 
měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost volební orgán, který je 
odpovědný za plnění povinností 
vyplývajících z této směrnice. Komise předá 
tyto informace všem členským státům.“

Pozměňovací návrh 10
ČL. 1 BOD 5

Článek 16 (směrnice 93/109/ES)

Komise na základě informací od členských 
států Evropskému parlamentu a Radě podá 
zprávu o uplatňování této směrnice při 
volbách do Evropského parlamentu v roce 
2009; ke zprávě bude případně přiložen 
návrh na změnu této směrnice. Uvedená 
zpráva se bude zabývat zejména použitím 
článků 4 a 13.

Komise na základě informací od členských 
států Evropskému parlamentu a Radě podá 
zprávu o uplatňování této směrnice při 
volbách do Evropského parlamentu v roce 
2009. Na základě těchto informací připraví 
Komise předběžnou studii s cílem vytvořit 
společný volební systém pro volby do 
Evropského parlamentu v roce 2014.

Pro účely prvního pododstavce členské státy 
mezi sebou spolupracují s cílem provést 
povolební kontroly případů, kdy mohlo dojít 
k dvojímu hlasování či dvojí kandidatuře; 
tyto kontroly a inspekce se mohou 
soustřeďovat na situace, kdy je velmi 
pravděpodobné, že mohlo dojít k dvojímu 
hlasování či dvojí kandidatuře.

Členské státy mezi sebou spolupracují 
s cílem provést povolební kontroly případů, 
kdy mohlo dojít k dvojímu hlasování či 
dvojí kandidatuře; tyto kontroly a inspekce 
se mohou soustřeďovat na situace, kdy je 
velmi pravděpodobné, že mohlo dojít 
k dvojímu hlasování či dvojí kandidatuře.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 BOD 5A (nový)

Příloha I (nová) (směrnice 93/109/ES)

5a) Vkládá se následující příloha I:

Čestné prohlášení pro případ kandidatury občana Unie majícího bydliště v členském státě, 
jehož není státním příslušníkem, ve volbách do Evropského parlamentu.
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Název státu bydliště: ______________
Název státu původu: ______________

Prohlášení pro případ kandidatury občana 
majícího bydliště v členském státě, jehož není státním příslušníkem, ve volbách 

do Evropského parlamentu 
__________________

Já, níže podepsaný(á) 

Příjmení:______________ 
Jméno:______________ 
narozen(a) dne ______________ 
v ______________ 
Státní příslušnost:______________ 
Číslo občanského průkazu/cestovního pasu: ______________ vydaného dne ___________ 
platného do ___________

Adresa ve státě bydliště:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

prohlašuji, že 

nekandiduji ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, než je můj 
výše uvedený stát bydliště.

nebyl(a) jsem zbaven(a) práva být volen(a) v mém výše uvedeném členském státě 
původu.

Místo, kde jsem byl(a) naposledy zapsán(a) do seznamu voličů v __________________ (název 
státu původu):
__________________________________________ 

Jsem si vědom(a) toho, že za veškeré nesprávné informace obsažené v tomto prohlášení 
mohou být uloženy trestní sankce v souladu s právními předpisy mého státu bydliště.

V _______________ dne _______________

Podpis:

POSTUP
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