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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

I. Kontekst wniosku Komisji

Zgodnie z art. 99 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską „każdy obywatel Unii ma 
prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie 
członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak 
obywatele tego państwa.” Warunki korzystania z prawa do głosowania i kandydowania w 
wyborach określa dyrektywa 93/109/WE.

Celem wspomnianej dyrektywy jest zapewnienie uczestnictwa wszystkich obywateli Unii w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego, zachęcenie do uczestnictwa wszystkich obywateli w 
tych wyborach oraz zapewnienie takich samych praw wyborczych dla wszystkich obywateli 
mających miejsce zamieszkania w tym samym państwie (będących lub nie jego 
obywatelami)1.

Dyrektywa ta przewiduje, że żaden obywatel nie może głosować więcej niż jeden raz lub 
kandydować w więcej niż jednym państwie członkowskim podczas tych samych wyborów 
(art. 4 dyrektywy)2.

Niemniej w świetle doświadczenia z wyborami europejskimi w czerwcu 2004 r. Komisja 
oceniła, że możliwe jest uproszczenie procedur i przedstawiła w konsekwencji niniejszy 
wniosek dotyczący dyrektywy. Przewiduje on zniesienie obowiązku wymiany danych między 
państwami członkowskimi (art. 13), wzmocnienie przepisów dotyczących kar w przypadku 
nieścisłości w oficjalnym oświadczeniu (art. 13) oraz zaostrzenie obowiązku przedstawiania 
przez kandydatów zaświadczenia, że nie zostali pozbawieni prawa do kandydowania (art. 6 
oraz art. 10). 

II. Zakres stosowania dyrektywy

Niniejsza dyrektywa dotyczy jedynie obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w 
państwie, którego nie są obywatelami. 
W związku z powyższym dyrektywa nie porusza kwestii:
- podwójnego obywatelstwa
- osób pochodzących z państw trzecich

1. Kwestia podwójnego obywatelstwa

W komunikacie dotyczącym wyborów europejskich w roku 20043, Komisja odniosła się do 
problemów, które mogą być związane z podwójnym obywatelstwem oraz obywatelstwem 
wielokrotnym (więcej niż jednego państwa członkowskiego). W takim przypadku 
rzeczywiście niemożliwe jest zapewnienie, aby obywatel nie głosował więcej niż jeden raz, 
co narusza art. 8 Aktu z dnia 20 września 1976 r. o powszechnych i bezpośrednich wyborach 

  
1 SEC(2006)1647.
2 a także art. 8 Aktu z 20 września 1976 r. o powszechnych i bezpośrednich wyborach do Parlamentu 
Europejskiego.
3 COM(2006)0790.
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do Parlamentu Europejskiego.
Ten problem nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy 93/109/WE, ale jest jednym z 
potencjalnych źródeł występowania przypadków podwójnego głosowania i w związku z tym 
Komisja powinna zbadać możliwości zapobiegania takim sytuacjom.

2. Osoby pochodzące z państw trzecich

Wspomniana dyrektywa ma zastosowanie jedynie do obywateli Unii i nie dotyczy zatem 
ewentualnego udziału obywateli państw trzecich w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Niemniej warto przytoczyć ostatnie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich w tej dziedzinie. Do Trybunału zwrócono się bowiem z zapytaniem, czy 
państwo członkowskie jest uprawnione do przyznania prawa wyborczego w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego obywatelom państw trzecich, w tym przypadku obywatelom 
Wspólnoty Narodów spełniającym pewne wymogi („qualifying Commonwealth citizens”), 
zamieszkałym na terytorium europejskim, w tym przypadku w Gibraltarze.

Trybunał w orzeczeniu z dnia 12 września 2006 r.1 przypomniał, że ani art. 190 WE ani akt z 
1976 r. nie określają w sposób wyraźny i szczegółowy osób, którym przysługuje prawo 
głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego2, natomiast art. 8 Aktu 
z 1976 r. stanowi, że procedura wyborcza w każdym państwie członkowskim podlega 
przepisom krajowym3. Trybunał uznał, że „określenie osób, którym przysługuje prawo 
głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy do kompetencji 
każdego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że nie narusza ono prawa wspólnotowego, 
a art. 189, 190, 17 i 19 WE nie stoją na przeszkodzie przyznaniu przez państwa członkowskie 
takiego prawa głosowania i kandydowania określonym osobom, posiadającym ścisłe więzi z 
tymi państwami, ale niebędącymi ich obywatelami lub obywatelami Unii mającymi miejsce 
zamieszkania na ich terytorium”. Orzeczenie to podkreśla, że możliwe jest posiadanie przez 
obywateli państw trzecich prawa do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, ale to do państw członkowskich należy przyznanie lub odmowa przyznania 
tych praw.

III. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera dążenie Komisji do uproszczenia formalności, które muszą wypełnić 
obywatele europejscy pragnący głosować lub kandydować w wyborach w państwie ich 
miejsca zamieszkania.

W zakresie, w jakim przyczynia się ona do stworzenia wspólnej polityki europejskiej 
dyrektywa ta jest korzystna i konieczna. W obecnej sytuacji politycznej w Unii Europejskiej 
niemożliwe jest niestety ustanowienie jednolitego systemu wyborczego. Korzystne byłoby 
jednak, aby po wyborach europejskich w 2009 r. Komisja przygotowała idący w tym kierunku 
wniosek, który mógłby zostać rozpatrzony przez Radę i Parlament.

Celem pozostałych poprawek przedstawionych przez sprawozdawcę jest zapewnienie 
identycznych warunków wykonywania prawa głosowania i kandydowania przez obywateli 

  
1 Sprawa C-145/04 Królestwo Hiszpanii / Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
2 punkt 70 orzeczenia.
3 punkt 69 orzeczenia.
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Unii, którzy głosują w państwie ich miejsca zamieszkania z tymi, które mają zastosowanie do 
obywateli danego państwa członkowskiego, a także ułatwienie wprowadzenia w życie 
niniejszej dyrektywy.
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POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT -1 A PREAMBUŁY (nowy)

(-1a) Skuteczne i praktyczne zapewnienie 
obywatelom Unii zamieszkującym w 
państwie członkowskim, którego nie są 
obywatelami, pełni praw politycznych, z 
których najważniejszym jest prawo 
głosowania i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w kraju, w 
którym mają miejsce zamieszkania ma 
znaczenie zasadnicze.

Poprawka 2
PUNKT -1 B PREAMBUŁY (nowy)

(-1b) Godny ubolewania jest fakt, że wybory 
do Parlamentu Europejskiego nie są 
prawdziwymi wyborami europejskimi, ale 
są przeprowadzane według dwudziestu 
siedmiu różnych systemów wyborczych ze 
względu na brak wspólnego prawa 
wyborczego, a w obecnym klimacie 
politycznym nie sposób tej sytuacji zaradzić.

Poprawka 3
PUNKT 1 PREAMBUŁY

Wnioski ze sprawozdania Komisji na temat 
zastosowania podczas wyborów w 2004 r. 
przepisów dyrektywy Rady 93/109/WE 

Wnioski ze sprawozdania Komisji na temat 
zastosowania podczas wyborów w 2004 r. 
przepisów dyrektywy Rady 93/109/WE 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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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, 
wskazują, iż konieczna jest zmiana 
niektórych przepisów dyrektywy.

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, 
wskazują, iż konieczna jest zmiana 
niektórych przepisów dyrektywy. 
Obywatelstwo Unii zapewnia takie same 
prawa wszystkim obywatelom Unii 
Europejskiej, bez względu na to, czy miejsce 
ich urodzenia lub zamieszkania znajduje 
się w samej Unii Europejskiej, czy poza nią, 
i dlatego też instytucje wspólnotowe 
powinny zadbać o zapewnienie możliwości 
wykonywania praw obywateli Unii 
zamieszkałych w krajach trzecich podczas 
wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Poprawka 4
PUNKT 2 A PREAMBUŁY (nowy)

(2a) Zakres niniejszej dyrektywy nie 
obejmuje i żaden z jej przepisów nie może 
mieć wpływu na wewnętrzne przepisy 
państwa członkowskiego dotyczące 
możliwości przyznania prawa głosowania i 
kandydowania: 

(a) obywatelom krajów trzecich mających 
miejsce zamieszkania w tym państwie 
członkowskim;

(b) obywatelom tego państwa 
członkowskiego mającym miejsce 
zamieszkania w kraju trzecim;

(c) bezpaństwowcom i innym osobom 
nieposiadającym obywatelstwa żadnego 
państwa, które są długoterminowymi 
rezydentami w jednym z państw 
członkowskich.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)
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Artykuł 3 (dyrektywa 93/109/WE)

1 a) Art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 3
Osoba, która w dniu spełnienia wymogu:
a) jest obywatelem Unii w rozumieniu art. 8 
ust. 1 drugi akapit traktatu, 
b) nie będąc obywatelem państwa 
członkowskiego miejsca zamieszkania, 
spełnia pozostałe warunki prawa 
głosowania i kandydowania w wyborach, 
jakie odnośne państwo stawia swoim 
obywatelom, 
ma prawo głosowania i kandydowania w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego w 
państwie członkowskim miejsca 
zamieszkania na takich samych warunkach 
jak obywatele tego państwa 
członkowskiego, chyba że została 
pozbawiona tych praw na podstawie art. 6 
i 7.
Jeżeli obywatele państwa członkowskiego 
miejsca zamieszkania mogą kandydować w 
wyborach jedynie pod warunkiem, że 
posiadali jego obywatelstwo przez pewien 
minimalny okres, to uznaje się, że 
obywatele Unii spełniają ten warunek, o ile 
przez wymagany minimalny okres byli oni 
obywatelami jednego z państw 
członkowskich.”

Uzasadnienie

Różne możliwości głosowania oferowane obywatelom danego państwa członkowskiego 
(głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, itd.) powinny być również 
dostępne dla wyborców wspólnotowych.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 LITERA B)

Artykuł 6 ustęp 3 (dyrektywa 93/109/WE)

3. W celu wykonania przepisów ust. 2 
niniejszego artykułu, państwo członkowskie 
miejsca zamieszkania powiadamia państwo 
członkowskie pochodzenia o oświadczeniu,

3. W celu wykonania przepisów ust. 2 
niniejszego artykułu, państwo członkowskie 
miejsca zamieszkania powiadamia państwo 
członkowskie pochodzenia o oświadczeniu, 
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o którym mowa w art. 10 ust. 1. W tym 
samym celu państwo członkowskie 
pochodzenia we właściwym terminie oraz w 
odpowiedni sposób udziela istotnych i 
normalnie dostępnych informacji; mogą one 
obejmować wyłącznie takie szczegółowe 
dane, które są absolutnie niezbędne do 
wykonania przepisów niniejszego artykułu, 
a można z nich korzystać tylko w tym celu. 
Jeżeli udzielone informacje podważają treść 
oświadczenia, państwo członkowskie 
miejsca zamieszkania podejmuje właściwe 
działania w celu uniemożliwienia zgłoszenia 
przez odnośną osobę kandydatury w 
wyborach. 

o którym mowa w art. 10 ust. 1, przekazując 
również formularz określony w art. 10 ust. 
2. W tym samym celu państwo 
członkowskie pochodzenia we właściwym 
terminie oraz w odpowiedni sposób udziela 
istotnych i normalnie dostępnych informacji; 
mogą one obejmować wyłącznie takie 
szczegółowe dane, które są absolutnie 
niezbędne do wykonania przepisów 
niniejszego artykułu, a można z nich 
korzystać tylko w tym celu. Jeżeli udzielone 
informacje podważają treść oświadczenia, 
państwo członkowskie miejsca zamieszkania 
podejmuje właściwe działania w celu 
uniemożliwienia zgłoszenia przez odnośną 
osobę kandydatury w wyborach.

Uzasadnienie

Oficjalne oświadczenie, o którym mowa w art. 10 musi zostać przekazane państwu 
członkowskiemu pochodzenia. Państwom członkowskim łatwiej będzie rozpatrywać te
oświadczenia, jeżeli będą one miały jednolitą formę.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 LITERY B) i C)

Artykuł 10 ustępy 2 i 3 (dyrektywa 93/109/WE)

(b) skreśla się ust. 2; (b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Oficjalne oświadczenie składane jest za 
pomocą formularza figurującego w 
załączniku I."

(c) ustęp 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2.

Uzasadnienie

Oficjalne oświadczenie, o którym mowa w art. 10 musi zostać przekazane państwu 
członkowskiemu pochodzenia. Państwom członkowskim łatwiej będzie rozpatrywać te 
oświadczenia, jeżeli będą one miały jednolitą formę.

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 A (nowy)
Artykuł 12 (dyrektywa 93/109/WE)

3 a) Do art. 12 dodaje się następujący 
akapit:
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„Warunki wykonywania prawa głosowania 
i kandydowania przez wyborców Wspólnoty 
muszą być takie same jak warunki 
przewidziane dla obywateli państwa 
członkowskiego miejsca zamieszkania.” 

Uzasadnienie

Różne możliwości głosowania oferowane obywatelom danego państwa członkowskiego 
(głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, itd.) powinny być również 
dostępne dla wyborców wspólnotowych.

Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 A (nowy)

Artykuł 15 a (nowy) (dyrektywa 93/109/WE)

4 a) Do rozdziału IV dodaje się art. 15 a:
„W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję, który 
organ wyborczy jest właściwy do 
wykonywania obowiązków wynikających z 
niniejszej dyrektywy. Komisja przekazuje te 
informacje wszystkim państwom 
członkowskim.”

Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 16 (Dyrektywa 93/109/WE)

Komisja, opierając się na informacjach 
dostarczonych przez państwa członkowskie, 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy podczas 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 
2009 r., do którego w razie potrzeby 
załączony zostanie wniosek dotyczący 
zmiany tej dyrektywy. W sprawozdaniu w 
szczególny sposób zbadane zostanie 
wykonanie art. 4 i 13.

Komisja, opierając się na informacjach 
dostarczonych przez państwa członkowskie, 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy podczas 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 
2009 r. Na podstawie tych informacji 
Komisja opracuje wniosek dotyczący 
wspólnego systemu wyborczego na wybory 
do Parlamentu Europejskiego, które 
odbędą się w roku 2014.

Do celów pierwszego akapitu, państwa 
członkowskie prowadzą współpracę 
umożliwiającą przeprowadzenie kontroli ex 
post, mających na celu stwierdzenie 

Państwa członkowskie prowadzą współpracę 
umożliwiającą przeprowadzenie kontroli ex 
post, mających na celu stwierdzenie 
ewentualnych przypadków podwójnego 
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ewentualnych przypadków podwójnego 
głosowania i podwójnego kandydowania; 
kontrole te mogą być przeprowadzane 
wyłącznie w sytuacjach, w których istnieje 
zwiększone prawdopodobieństwo zaistnienia 
podwójnego głosowania lub podwójnego 
kandydowania.

głosowania i podwójnego kandydowania; 
kontrole te mogą być przeprowadzane 
wyłącznie w sytuacjach, w których istnieje 
zwiększone prawdopodobieństwo zaistnienia 
podwójnego głosowania lub podwójnego 
kandydowania.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5 A (nowy)

Załącznik I (nowy) (dyrektywa 93/109/WE)

5 a) Dodaje się załącznik I w następującym 
brzmieniu:

Oficjalne oświadczenie przedstawiane w przypadku, gdy obywatel Unii, mający miejsce 
zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie jest obywatelem, kandyduje w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego.
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Państwo miejsca zamieszkania: ______________
Państwo pochodzenia: ______________

Oświadczenie w przypadku kandydowania w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim innym niż 

państwo, którego dana osoba jest obywatelem
__________________

Ja, niżej podpisany(a) 

Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia ______________ 
Miejsce urodzenia ______________ 
Obywatelstwo: ______________ 
Dowód tożsamości/paszport: ______________  wydany dnia ___________ w ___________

Adres w państwie miejsca zamieszkania:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

oświadczam, że 

Nie kandyduję w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie 
członkowskim niż podane powyżej państwo członkowskie miejsca zamieszkania,

Nie jestem pozbawiony prawa do kandydowania w moim, podanym powyżej, państwie 
pochodzenia;

Miejsce ostatniego wpisu na listę wyborców __________________ (nazwa państwa 
pochodzenia):
__________________________________________ 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
krajowego mojego państwa miejsca zamieszkania, w przypadku nieścisłości w niniejszym 
oświadczeniu.

Sporządzono w _______________, dnia _______________

Podpis:
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