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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Kontext návrhu Komisie

Podľa článku 19 Zmluvy o Európskom spoločenstve „Každý občan únie s bydliskom v 
členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, má právo voliť a byť volený vo voľbách 
do Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za tých istých podmienok 
ako štátny príslušník tohto štátu“. Podmienky výkonu práva voliť a byť volený sú stanovené 
v smernici 93/109/ES.

Úlohou tejto smernice je zaručiť všetkým občanom Únie účasť na voľbách do Európskeho 
parlamentu, podporovať účasť všetkých občanov na týchto voľbách a zaručiť rovnaké volebné 
práva pre všetkých občanov, ktorí majú bydlisko v tej istej krajine (tak pre občanov, ktorí sú 
štátnymi príslušníkmi danej krajiny, ako aj pre tých, ktorí nimi nie sú)1.

Táto smernica stanovuje, že žiaden občan nemôže v tých istých voľbách voliť viac ako 
jedenkrát alebo kandidovať vo viac ako v jednom členskom štáte (článok 4 smernice)2.

Vzhľadom na skúsenosti získané v európskych voľbách v júni 2004 však Komisia usúdila, že 
je možné tento mechanizmus zjednodušiť, a preto predložila tento návrh smernice. V návrhu 
sa stanovuje zrušenie povinnosti výmeny informácií medzi členskými štátmi (článok 13), 
posilnenie ustanovení o sankciách v prípade nepravdivého vyhlásenia (článok 13) a zrušenie 
povinnosti kandidátov predkladať potvrdenie o práve byť volený (článok 6 a 10).

II. Rozsah pôsobnosti smernice

Táto smernica sa vzťahuje výlučne na občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého 
nie sú štátnymi príslušníkmi.
V tomto zmysle sa smernica nezaoberá otázkami:
– dvojitého občianstva
– štátnych príslušníkov tretích štátov.

1. Otázka dvojitého občianstva

Komisia vo svojom oznámení o európskych voľbách v roku 20043 uvádza problémy, ktoré sa 
môžu spájať s dvojitým alebo viacnásobným občianstvom (viac ako jedného členského štátu).
V takom prípade totiž nie je možné zabezpečiť, aby občania nevolili viac ako jedenkrát, čo je 
v rozpore s článkom 8 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách 
poslancov Európskeho parlamentu.
Táto otázka síce nespadá do rozsahu pôsobnosti smernice 93/109/ES, ale je možným zdrojom 
dvojitej účasti vo voľbách, a Komisia by preto mala preskúmať možnosti, ako zabrániť vzniku 
takýchto situácií.

  
1 SEK(2006)1647.
2 pozri tiež článok 8. Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu
3 KOM(2006)0790.
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2. Štátni príslušníci tretích štátov

Táto smernica sa vzťahuje výlučne na občanov Únie, takže neupravuje možnú účasť občanov 
tretích štátov na voľbách do Európskeho parlamentu. Je však užitočné spomenúť najnovší 
vývoj judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v tejto oblasti. Súdnemu dvoru 
bola totiž predložená otázka,  či má členský štát právomoc rozšíriť právo voliť vo voľbách do 
Európskeho parlamentu na štátnych príslušníkov tretích krajín, v danom prípade na občanov 
Commonwealthu spĺňajúcich určité kritéria („qualifying Commonwealth citizens“), ktorí 
majú bydlisko na európskom území (v tomto prípade na Gibraltári).

Súdny dvor vo svojom rozsudku z 12. septembra 20061 pripomína, že ani článok 190 ES, ani 
akt z roku 1976 výslovným a presným spôsobom nestanovujú, kto sú osoby majúce právo 
voliť a byť volené do Európskeho parlamentu2, zatiaľ čo článok 8 aktu z roku 1976 presne 
stanovuje, že volebný postup v každom členskom štáte sa spravuje jeho vnútroštátnymi 
predpismi3 . Podľa záverov Súdneho dvora „patrí vymedzenie osôb majúcich právo voliť a byť 
volení vo voľbách do Európskeho parlamentu do právomoci každého členského štátu, pričom 
sa má dodržiavať právo Spoločenstva, a že články 189 ES, 190 ES, 17 ES a 19 ES nebránia 
tomu, aby členské štáty priznali právo voliť a byť volený určitým osobám majúcim s ním úzky 
vzťah, teda iným osobám, ako sú jeho vlastní štátni príslušníci alebo občania Únie majúci 
bydlisko na jeho území“. Týmto rozsudkom sa teda zdôrazňuje, že štátni príslušníci tretích 
krajín môžu mať právo voliť a byť volení do Európskeho parlamentu, ale že je v právomoci 
členských štátov, či im toto právo udelia alebo nie.

III. Stanovisko spravodajcu

Spravodajca zdôrazňuje cieľ Komisie, ktorým je zjednodušiť postupy pre európskych 
občanov, ktorí si želajú voliť alebo byť volení v členskom štáte, kde majú svoje bydlisko.

Keďže táto smernica prispieva k vytvoreniu európskeho politického spoločenstva, je užitočná 
a potrebná. Vzhľadom na súčasnú politickú situáciu v rámci Európskej únie však nie je možné 
zaviesť jednotný volebný systém.  Bolo by ale užitočné, keby Komisia po európskych 
voľbách 2009 predložila návrh v tomto zmysle, ktorý by neskôr mohli preskúmať Rada 
a Parlament.

Cieľom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov spravodajcu je zaručiť, aby boli podmienky 
výkonu práva voliť a byť volený, ktoré sa vzťahujú na občanov Únie voliacich v štáte ich 
bydliska, rovnaké ako podmienky pre štátnych príslušníkov daného členského štátu, ale aj 
uľahčiť praktické uplatňovanie smernice.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  
1 Vec C-145/04, Španielske kráľovstvo proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.
2 bod 70 rozsudku
3 bod 69 rozsudku
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Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE -1A (nové)

(1a) Je nevyhnutné zaručiť občanom Únie, 
ktorí majú bydlisko v členskom štáte, 
ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, 
účinným a praktickým spôsobom plné 
uplatňovanie ich politických práv, z ktorých 
najdôležitejšie je právo voliť a byť volený 
vo voľbách do Európskeho parlamentu 
v krajine ich bydliska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE -1B (nové)

(1b) Je poľutovaniahodné, že voľby do 
Európskeho parlamentu nie sú skutočnými 
európskymi voľbami, ale že vzhľadom na 
absenciu jednotného volebného zákona 
podliehajú dvadsiatim siedmim rôznym 
volebným systémom. Tento problém nie je 
žiaľ možné v súčasnej politickej situácii 
vyriešiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 1

(1) Správa Komisie o uplatňovaní smernice 
Rady 93/109/ES, ktorou sa stanovujú 
podrobnosti uplatňovania volebného práva a 
práva byť volený do Európskeho parlamentu 
pre občanov Únie s bydliskom v členskom 
štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi  
pri voľbách v roku 2004 ukázala, že je 
potrebné zmeniť a doplniť niektoré 
ustanovenia uvedenej smernice.

(1) Správa Komisie o uplatňovaní smernice 
Rady 93/109/ES, ktorou sa stanovujú 
podrobnosti uplatňovania volebného práva 
a práva byť volený do Európskeho 
parlamentu pre občanov Únie s bydliskom 
v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi 
príslušníkmi, pri voľbách v roku 2004 
ukázala, že je potrebné zmeniť a doplniť 
niektoré ustanovenia uvedenej smernice.
Občianstvo Únie zaručuje všetkým 
občanom Európskej únie rovnaké práva 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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bez ohľadu na to, či sa ich miesto 
narodenia alebo bydliska nachádza v Únii 
samotnej alebo v tretej krajine. Inštitúcie 
Spoločenstva sa preto musia usilovať 
zabezpečiť, aby občania EÚ s bydliskom 
v tretej krajine mohli pri voľbách do 
Európskeho parlamentu uplatniť svoje 
práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 2A (nové)

(2a) Do rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
nespadajú a jej ustanovenia nemôžu mať 
vplyv na vnútorné právne predpisy 
členského štátu týkajúce sa možnosti 
udelenia práva voliť a byť volený týmto 
osobám:
(a) štátnym príslušníkom tretej krajiny s 
bydliskom v danom členskom štáte; 
(b) štátnym príslušníkom daného členského 
štátu s bydliskom v tretích krajinách;
(c) osobám bez štátnej príslušnosti a iným, 
ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej 
krajiny, ale majú dlhodobý pobyt v 
niektorom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 1A (nový)

Článok 3 (smernica 93/109/ES)

1a) Článok 3 sa nahrádza takto:
„Článok 3
Akákoľvek osoba, ktorá v určený deň:
a) je občanom Únie v zmysle druhého 
pododseku článku 8 ods. 1 zmluvy,
b) nie je štátnym príslušníkom členského 
štátu bydliska, ale v každom prípade spĺňa 
tie isté podmienky vzhľadom na právo voliť 
a byť volený tak, ako ukladá tento štát 
právnymi predpismi svojim vlastným 
štátnym príslušníkom,
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má právo voliť a byť volený do Európskeho 
parlamentu v členskom štáte bydliska za 
rovnakých podmienok ako štátni príslušníci 
tohto štátu, pokiaľ tohto práva nebola 
zbavená podľa článkov 6 a 7.
Ak na uplatnenie práva byť volený musia 
byť štátni príslušníci členského štátu 
bydliska jeho štátnymi príslušníkmi po 
určitú minimálnu dobu, považuje sa táto 
podmienka pre občanov Únie za splnenú, 
ak sú štátnymi príslušníkmi niektorého 
členského štátu po rovnakú dobu.“

Odôvodnenie

Rôzne spôsoby výkonu práva voliť, ktoré majú k dispozícii štátni príslušníci členského štátu 
(možnosť voliť na diaľku a splnomocniť tretiu osobu, atď.), by mali byť prístupné aj ostatným 
voličom Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 2 PÍSMENO B)

Článok 6 odsek 3 (smernica 93/109/ES)

3. Na účely odseku 2 tohto článku členský 
štát bydliska informuje domovský členský 
štát o existencii vyhlásenia uvedeného v 
článku 10 ods. 1. Na rovnaké účely sa 
relevantné a bežne dostupné informácie 
pochádzajúce z domovského štátu poskytnú 
v riadnej forme a v stanovenej lehote. Tieto 
informácie môžu zahŕňať len údaje potrebné 
na uplatňovanie tohto článku a môžu byť 
použité len na tento účel. Ak sú poskytnuté 
informácie v rozpore s obsahom vyhlásenia, 
členský štát bydliska prijme opatrenia 
potrebné na to, aby predmetná osoba 
nemohla kandidovať vo voľbách.

3. Na účely odseku 2 tohto článku členský 
štát bydliska informuje domovský členský 
štát o existencii vyhlásenia uvedeného v 
článku 10 ods. 1 a postúpi mu formulár 
uvedený v článku 10 ods. 2. Na rovnaké 
účely sa relevantné a bežne dostupné 
informácie pochádzajúce z domovského 
štátu poskytnú v riadnej forme a v 
stanovenej lehote. Tieto informácie môžu 
zahŕňať len údaje potrebné na uplatňovanie 
tohto článku a môžu byť použité len na tento 
účel. Ak sú poskytnuté informácie v rozpore 
s obsahom vyhlásenia, členský štát bydliska 
prijme opatrenia potrebné na to, aby 
predmetná osoba nemohla kandidovať vo 
voľbách.

Odôvodnenie

Formálne vyhlásenie uvedené v článku 10 musí byť zaslané domovskému členskému štátu. Pre 
členské štáty bude jednoduchšie zaoberať sa týmito vyhláseniami, ak budú mať jednotný 
formát.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 3 PÍSMENÁ B) a C)

Článok 10 odseky 2 a 3 (smernica 93/109/ES)

b) odsek 2 sa vypúšťa; b) bod 2 sa nahrádza takto:

„Na toto formálne vyhlásenie sa použije 
formulár uvedený v prílohe I.“

c) odsek 3 sa stáva odsekom 2;

Odôvodnenie

Formálne vyhlásenie uvedené v článku 10 musí byť zaslané domovskému členskému štátu. Pre 
členské štáty bude jednoduchšie zaoberať sa týmito vyhláseniami, ak budú mať jednotný 
formát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 3A (nový)

Článok 12 (smernica 93/109/ES)

3a) V článku 12 sa dopĺňa tento pododsek:
„Podmienky výkonu práva voliť pre voličov 
Spoločenstva musia byť rovnaké ako 
podmienky pre štátnych príslušníkov 
členského štátu bydliska.“

Odôvodnenie

Rôzne spôsoby výkonu práva voliť, ktoré majú k dispozícii štátni príslušníci členského štátu 
(možnosť voliť na diaľku a splnomocniť tretiu osobu, atď.), by mali byť prístupné aj voličom
Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 4A (nový)

Článok 15a (nový) (smernica 93/109/ES)

4a) Do kapitoly IV sa vkladá článok 15:
„Členské štáty oznámia Komisii do šiestich 
mesiacov od vstupu do platnosti tejto 
smernice volebný orgán zodpovedný za 
uplatňovanie povinností, ktoré vyplývajú 
z tejto smernice. Komisia tieto informácie 
postúpi všetkým členským štátom.“
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 16 (smernica 93/109/ES)

Komisia na základe informácií, ktoré jej 
poskytli členské štáty, predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tejto smernice pri voľbách do Európskeho 
parlamentu v roku 2009. V prípade potreby 
pripojí k tejto správe návrh na zmenu a 
doplnenie tejto smernice. Predmetná správa 
analyzuje najmä uplatňovanie článkov 4 a 
13.

Komisia na základe informácií, ktoré jej 
poskytli členské štáty, predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 
tejto smernice pri voľbách do Európskeho 
parlamentu v roku 2009. Na základe týchto 
informácií Komisia vypracuje predbežnú 
štúdiu zameranú na vytvorenie jednotného 
volebného systému pre voľby do 
Európskeho parlamentu v roku 2014.

Na účely prvého pododseku členské štáty 
medzi sebou spolupracujú s cieľom vykonať 
povolebné kontroly zamerané na prípady, 
keď štátni príslušníci volia a sú volení viac 
ako jedenkrát. Tieto kontroly môžu byť 
zamerané na situácie, kedy existuje zvýšená 
pravdepodobnosť, že štátni príslušníci volia 
alebo sú volení viac ako jedenkrát.

Členské štáty medzi sebou spolupracujú 
s cieľom vykonať povolebné kontroly 
zamerané na prípady, keď štátni príslušníci 
volia a sú volení viac ako jedenkrát.  Tieto 
kontroly môžu byť zamerané na situácie, 
kedy existuje zvýšená pravdepodobnosť, že 
štátni príslušníci volia alebo sú volení viac 
ako jedenkrát.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 BOD 5A (nový)

Príloha I (nová) (smernica 93/109/ES)

5a) Vkladá sa nasledujúca príloha I:

Formálne vyhlásenie pre prípad kandidatúry občana Únie s bydliskom v členskom štáte, 
ktorého nie je štátnym príslušníkom, vo voľbách do Európskeho parlamentu.
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Názov štátu bydliska: ______________
Názov domovského štátu: ______________

Vyhlásenie pre prípad kandidatúry občana
v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom,

vo voľbách do Európskeho parlamentu
__________________

Podpísaný(á)

Meno:______________
Priezvisko:______________
Narodený(á)______________
dňa______________
Štátna príslušnosť:______________
Číslo občianskeho preukazu/pasu ______________ vydaného dňa ______________ v 
______________

Adresa v štáte bydliska:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

vyhlasujem, že

Nekandidujem vo voľbách do Európskeho parlamentu v inom členskom štáte, ako je môj 
uvedený štát bydliska;

Nebol(a) som zbavený(á) práva byť volený(á) v mojom uvedenom domovskom členskom 
štáte;

Miesto, kde som bol(a) naposledy zapísaný(á) na zozname voličov: __________________,
(názov domovského štátu): ________________________.

Som si vedomý(á) toho, že za všetky nesprávne údaje v tomto vyhlásení môžu byť uložené 
trestné postihy na základe právnych predpisov štátu môjho bydliska.

V _______________, dňa _______________

Podpis:
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