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Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/109/ES zo 6. 
decembra 1993, 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 
(KOM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0791)1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie (KOM(2006)790 v konečnom znení)2,

– so zreteľom na akt týkajúci sa volieb poslancov Európskeho parlamentu priamymi 
všeobecnými voľbami3,

– so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na 
európskej úrovni,

– so zreteľom na článok 39 Charty základných práv Európskej únie4 a článok II - 99 Zmluvy 
o ústave pre Európu,

– so zreteľom na článok 19 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Európskym parlamentom (C6-0066/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

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

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

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.
  

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Európske voľby v roku 2004, správa Komisie o účasti občanov Európskej únie v členskom štáte, v ktorom 
majú trvalé bydlisko (smernica 93/109/ES) a o podmienkach volieb (rozhodnutie 76/787/ES pozmenené 
a doplnené rozhodnutím (Euratom) č. 2002/772/ES).
3 Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 5.
4 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 18.
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 1A (nové)

(1a) Zvýšená mobilita občanov v rámci 
vnútorných hraníc Únie posilňuje potrebu 
poskytovať úplne prenosné demokratické 
práva pri voľbách do Európskeho 
parlamentu a do miestnych 
zastupiteľstiev, ako aj potrebu zabezpečiť, 
aby občania nestratili svoje demokratické 
práva, ak žijú v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 2A (nové)

(2a) Posledné obmedzenie ide nad rámec 
opatrení potrebných na zabránenie 
diskriminácii občanov Únie na základe 
štátnej príslušnosti pri výkone ich práva 
byť volení. Členské štáty by mali mať 
právo rozhodnúť, či povolia kandidatúru 
vo viac ako jednom členskom štáte pre tie 
isté voľby a politickým stranám by sa 
malo umožniť rozhodnúť, či podporia 
takého viacnásobné kandidatúry.

Odôvodnenie

Pozri súvisiaci pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 2B (nové)

(2b) Akt upravujúci voľby poslancov 
Európskeho parlamentu stanovuje, že ak 
neexistuje právna úprava v primárnom 
práve, uplatňujú sa na volebné právo 
vnútroštátne ustanovenia; okrem toho, 
primárne právo výslovne zakazuje dvojité 
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hlasovanie, ale neupravuje otázku dvojitej 
kandidatúry.

Odôvodnenie

Pozri súvisiaci pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 3A (nové)

(3a) Dodatočnou podmienkou 
uplatňovania práva byť volený, na ktoré 
sa nevzťahuje predchádzajúce 
ustanovenie ani článok 19 odsek 2 
Zmluvy o ES,  je povinnosť členského 
štátu bydliska uznať nespôsobilosť na 
výkon tohto práva. Členský štát bydliska 
by mal mať právomoc rozhodnúť, či by 
bol občan zbavený práva byť volený 
v rámci vnútroštátneho práva tohto 
členského štátu za rovnakých podmienok 
a rovnakým spôsobom, ako aj samostatne 
rozhodnúť, či uzná nespôsobilosť 
uplatňovanú v domovskom členskom 
štáte.

Odôvodnenie

Pozri súvisiaci pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 3C (nové)

(3c) Rada by nemala zachádzať nad 
rámec zámeru ustanovení primárneho 
práva a „podrobnosti“ zakotvené v tejto 
smernici podľa ustanovení článku 19 
odseku 2 Zmluvy o ES by sa mali 
obmedziť na najnutnejšiu potrebnú 
úpravu uplatnenia dvoch zamýšľaných 
práv - práva voliť a byť volený v inom 
členskom štáte - a nemali by zavádzať 
nové či dodatočné podmienky na výkon 
týchto práv, ako podmienky už zakotvené 
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v práve členského štátu bydliska.

Odôvodnenie

Pozri súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 14, 15 a 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ODÔVODNENIE 5

(5) Povinnosť kandidátov predkladať toto 
potvrdenie je preto vhodné zrušiť a 
nahradiť ju príslušnou zmienkou vo 
formálnom vyhlásení, ktoré musia 
kandidáti predkladať.

(5) Povinnosť kandidátov predkladať toto 
potvrdenie je preto vhodné zrušiť a 
nahradiť ju dobrovoľnou zmienkou vo 
formálnom vyhlásení, ktoré musia 
kandidáti predkladať.

Odôvodnenie

Pozri súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 20 a 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ODÔVODNENIE 6

(6) Členské štáty bydliska by mali povinne 
informovať domovský členský štát 
o existencii tohto vyhlásenia, aby sa 
zaistilo že kandidát Spoločenstva nie je 
zbavený tohto práva v domovskom 
členskom štáte.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 20 a 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ODÔVODNENIE 9

(9) Je preto vhodné zrušiť výmenu 
informácií ale zachovať povinnosť 
predkladať vyhlásenie, v ktorom sa volič 
alebo kandidát zaviaže uplatňovať svoje 
právo voliť alebo byť volený len v 
členskom štáte bydliska.

(9) Je preto vhodné zrušiť výmenu 
informácií ale zachovať povinnosť 
predkladať vyhlásenie, v ktorom sa volič 
zaviaže uplatňovať svoje právo voliť alebo 
byť volený len v členskom štáte bydliska.
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Odôvodnenie

Pozri súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 14 a 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ODÔVODNENIE 10

(10) Okrem toho, aby sa zabezpečilo, že 
štátni príslušníci nevolia a nie sú volení 
viac ako jedenkrát a neuplatňujú svoje 
právo voliť a byť volení v prípade, že boli 
tohto práva zbavení, členské štáty bydliska 
by mali prijať potrebné opatrenia, ktoré 
zabezpečia, že porušenie týchto povinností
stanovených v smernici bude predmetom 
náležitých postihov.

(10) Okrem toho by mali členské štáty 
bydliska prijať potrebné opatrenia, ktoré 
zabezpečia, že nesprávne údaje vo 
formálnych vyhláseniach občanov Únie 
stanovených v smernici budú predmetom 
náležitých sankcií.

Odôvodnenie

Pozri súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 17 a 22.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ODÔVODNENIE 10A (nové)

(10a) Členské štáty sú podľa článku 12 
smernice 93/109/ES povinné 
v dostatočnom predstihu pred každými 
voľbami do Európskeho parlamentu plne 
informovať občanov EÚ o ich práve voliť 
a byť volení v ich členskom štáte bydliska. 
Členské štáty by pri výbere najlepšieho 
postupu v tejto súvislosti mali byť 
podporované Európskym parlamentom 
a Komisiou, ako aj politickými stranami 
na európskej i národnej úrovni, s cieľom 
zvýšiť volebnú účasť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ODÔVODNENIE 11

(11) V správe o uplatňovaní zmenenej a 
doplnenej smernice počas volieb do 
Európskeho parlamentu v roku 2009 by
Komisia na základe informácií 

(11) V správe o uplatňovaní zmenenej a 
doplnenej smernice počas volieb do 
Európskeho parlamentu v roku 2009 by 
Komisia na základe informácií 
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poskytnutých členskými štátmi mala 
založiť svoju analýzu najmä na výsledkoch 
kontrol uskutočnených členskými štátmi po 
voľbách, a to s cieľom zistiť ako často 
štátni príslušníci volia alebo sú volení viac 
ako jedenkrát. 

poskytnutých členskými štátmi mala 
založiť svoju analýzu najmä na výsledkoch 
kontrol uskutočnených členskými štátmi po 
voľbách, a to s cieľom zistiť ako často 
štátni príslušníci volia alebo sú volení viac 
ako jedenkrát.

Odôvodnenie

Pozri súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 14 a 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ODÔVODNENIE 12

(12) Bežná kontrola všetkých hlasov a 
kandidatúr by nebola primeraná vzhľadom 
k zisteným problémom a bola by ťažko 
realizovateľná vzhľadom na to, že členské 
štáty nevyužívajú na zápis a uchovávanie 
údajov o skutočnej účasti voličov 
a o predložených kandidatúrach rovnaké 
elektronické metódy. Členské štáty by 
preto mali zamerať svoje kontroly len 
na situácie, kedy existuje zvýšená 
pravdepodobnosť, že štátni príslušníci 
volia a sú volení viac ako jedenkrát.

(12) Bežná kontrola všetkých hlasov by 
nebola primeraná vzhľadom k zisteným 
problémom a bola by ťažko realizovateľná 
vzhľadom na to, že členské štáty 
nevyužívajú na zápis a uchovávanie údajov 
o skutočnej účasti voličov rovnaké 
elektronické metódy. Členské štáty by 
preto mali zamerať svoje kontroly len 
na situácie, kedy existuje zvýšená 
pravdepodobnosť, že štátni príslušníci 
volia sú volení viac ako jedenkrát,

Odôvodnenie

Pozri súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 14 a 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 1 BOD 1A (nový)

Článok 3 (smernica 93/109/ES)

1a. Článok 3 sa nahrádza takto:
„Článok 3

Každá osoba, ktorá v príslušný deň:

a) je občanom Únie v zmysle článku 17 
odseku 1 zmluvy,
b) nie je štátnym príslušníkom členského 
štátu bydliska, ale spĺňa tie isté 
podmienky, pokiaľ ide o právo voliť a byť 
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volený, ako vo svojich právnych 
predpisoch určuje príslušný členský štát 
pre vlastných štátnych príslušníkov, 

má právo voliť a byť volená vo voľbách 
do Európskeho parlamentu v členskom 
štáte bydliska, s výnimkou prípadu, keď 
jej tieto práva upiera členský štát bydliska 
podľa článkov 6 a 7. 
Ak musí mať štátny príslušník členského 
štátu bydliska na uplatnenie práva byť 
volený štátnu príslušnosť po určitú 
minimálnu dobu, považuje sa táto 
podmienka pre občanov Únie za splnenú, 
ak sú štátnymi príslušníkmi 
ktoréhokoľvek členského štátu po tú istú 
dobu.“

Odôvodnenie

Právo občanov EÚ voliť a byť volení v členskom štáte bydliska musí byť v súlade s právami 
občanov tohto členského štátu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza znenie „s výnimkou 
prípadu, keď je zbavená týchto práv podľa článkov 6 a 7“ textom „s výnimkou prípadu, keď 
jej tieto práva upiera členský štát bydliska podľa článkov 6 a 7“ s cieľom ukázať, že nesmie 
ísť o automatický postup. Každé zbavenie volebného práva musí vyplývať zo samostatného 
rozhodnutia príslušných orgánov členského štátu bydliska v súlade s ich vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 1 BOD 1B (nový)

Článok 4 odsek 2 (smernica 93/109/ES)

1b. Článok 4 odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Voliči Spoločenstva môžu byť volení 
vo viacerých členských štátoch počas tých 
istých volieb, ak právne predpisy 
členského štátu bydliska túto možnosť 
nevylučujú s ohľadom na svojich štátnych 
príslušníkov a ak volič Spoločenstva spĺňa 
požiadavky práva byť volený tak, ako to 
upravujú právne predpisy príslušného 
členského štátu.“

Odôvodnenie

Akt z roku 1976 výslovne vylučuje dvojité hlasovanie, ale nevylučuje dvojitú kandidatúru. 
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Podľa uplatniteľného primárneho práva je preto v právomoci členského štátu povoliť dvojitú 
kandidatúru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 1 BOD 2 PÍSMENO -A) (nové)

Článok 6 odsek 1 (smernica 93/109/ES)

-a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Členský štát bydliska môže ustanoviť, 
aby občanom Únie, ktorí boli 
prostredníctvom osobitného rozhodnutia 
trestného alebo občianskeho práva 
zbavení práva byť volení podľa právnych
predpisov ich domovského členského 
štátu, bolo uprené uplatniť toto právo 
v členskom štáte bydliska vo voľbách do 
Európskeho parlamentu v prípade, že by 
boli za rovnaký prečin a rovnakým 
spôsobom zbavení tohto práva podľa 
vnútroštátneho práva daného štátu .“

Odôvodnenie

The Treaty of Maastricht introduced genuine citizen's rights in the form of electoral rights for 
the citizens of the Union residing in another Member State. These rights depend on the fact 
that he or she has the nationality of one Member State but are not derived from or 
conditioned by the right to vote or to stand in the home Member State. Such citizens must be 
treated as far as possible as if they were nationals of the Member State of residence. This 
means that circumstances affecting electoral rights based on the legal situation in the home 
Member State have to be appreciated by the Member State of residence in the light of the 
relevant provisions of its own national law. There is therefore no need and no place for 
"exporting" disqualifications or for their mandatory recognition.
The prohibition to stand as a candidate in the home Member State does not lead to a general 
prohibition in all Member States.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1 BOD 2 PÍSMENO A)

Článok 6 odsek 2 (smernica 93/109/ES)

2. „Členský štát bydliska overí, či občan 
Únie, ktorí prejavil vôľu uplatniť svoje 
právo byť volený, nebol tohto práva 
zbavený osobitným rozhodnutím v oblasti 
civilného alebo trestného práva v 

2. „2. Členský štát bydliska môže overiť, či 
občan Únie, ktorí prejavil vôľu uplatniť 
svoje právo byť volený, nebol tohto práva 
zbavený osobitným rozhodnutím v oblasti 
civilného alebo trestného práva v 
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domovskom členskom štáte.“ domovskom členskom štáte.“

Odôvodnenie

Overenie, či bol kandidát zbavený práva byť volený vo svojom domovskom členskom štáte, by 
malo byť v právomoci domovského členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1 BOD 2 PÍSMENO A)

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 môže informovať 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.

Odôvodnenie

Informovanie domovského členského štátu o formálnom vyhlásení kandidáta a rozhodnutie 
o následkoch nesprávnych údajov by malo byť v právomoci členského štátu bydliska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)

Článok 7 (smernica 93/109/ES)

2a. Článok 7 sa nahrádza takto:
„Článok 7

1. Členský štát bydliska môže ustanoviť, 
aby občanom Únie, ktorí boli 
prostredníctvom osobitného rozhodnutia 
trestného alebo občianskeho práva 
zbavení práva voliť podľa právnych 
predpisov ich domovského členského 
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štátu, bolo uprené uplatniť toto právo 
v členskom štáte bydliska vo voľbách do 
Európskeho parlamentu v prípade, že by 
boli zbavení tohto práva podľa 
vnútroštátneho práva daného štátu za 
rovnaký prečin a rovnakým spôsobom.“
2. Na účely odseku 1 tohto článku môže 
členský štát bydliska informovať 
domovský členský štát o existencii 
vyhlásenia uvedeného v článku 9 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.
3. Domovský členský štát môže členskému 
štátu bydliska poskytnúť vo vhodnej 
forme a v stanovenej lehote akékoľvek 
informácie potrebné na uplatnenie tohto 
článku.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvádza právo voliť do súladu s právom byť volený a je 
založený na rovnakých argumentoch ako PDN 15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 1 BOD 3 PÍSMENO -A) (nové)

Článok 10 odsek 1 písmeno b) (smernica 93/109/ES)

-a) bod (b) odseku 1 sa nahrádza takto:
„(b) v prípade potreby, že kandiduje vo 
voľbách do Európskeho parlamentu 
v inom členskom štáte a“

Odôvodnenie

Ak smernica už nevylučuje dvojitú kandidatúru, malo by sa to transparentne zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 1 BOD 3 PÍSMENO A)

Článok 10 odsek 1 písmeno d) (smernica 93/109/ES)
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d) „že nebol zbavený práva byť volený v 
domovskom členskom štáte.“ 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s uvedeným.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 1 BOD 3 PÍSMENO C)

Článok 10 odsek 3 (smernica 93/109/ES)

(c) odsek 3 sa stáva odsekom 2. (c) odsek 3 sa stáva odsekom 2 a mení 
a dopĺňa sa takto:
„Členský štát bydliska môže od štátnych 
príslušníkov Spoločenstva, ktorí 
kandidujú, tiež požadovať, aby predložili 
platný doklad totožnosti. Rovnako môže 
požiadať, aby uviedli dátum, odkedy sú 
štátnymi príslušníkmi členského štátu a či 
boli zbavení práva byť volení v ich 
domovskom členskom štáte.

Odôvodnenie

V súlade s PDN 20.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 1 BOD 4

Článok 13 (smernica 93/109/ES)

1. Členský štát bydliska prijme opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, že 
nesprávne údaje uvedené vo formálnom 
vyhlásení stanovenom v článku 9 ods. 2 a 
článku 10 ods. 1 predstavujú porušene 
povinností stanovených v smernici a sú 
predmetom účinných, primeraných a 
odradzujúcich postihov.

1. Členský štát bydliska prijme opatrenia 
potrebné na zabezpečenie toho, že 
nesprávne údaje uvedené vo formálnom 
vyhlásení stanovenom v článku 9 ods. 2 a 
článku 10 ods. 1 sú predmetom účinných, 
primeraných a odradzujúcich postihov.

2. Vzhľadom na povinnosť poskytovať 
informácie stanovenú v článku 12, členské 
štáty bydliska informujú voličov a 
kandidátov o postihoch stanovených v 
odseku 1 tohto článku.

2. Vzhľadom na povinnosť poskytovať 
informácie stanovenú v článku 12, členské 
štáty bydliska informujú voličov a 
kandidátov o postihoch stanovených v 
odseku 1 tohto článku.



PR\661943SK.doc PE 386.572v01-0015/20 PR\661943SK.doc

SK

Odôvodnenie

Znenie ustanovenia ako ho navrhuje Komisia poskytuje dojem, ako keby smernica ukladala 
priamu povinnosť občanom Únie, čo nie je prípustné.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia predložila návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/109/ES 
zo 6. decembra 1993, 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.

Návrh bol vypracovaný po zhodnotení praktických skúseností z predchádzajúcich volieb, a 
najmä volieb v roku 2004, o ktorých bola vypracovaná podrobná štúdia. Uvedené hodnotenie 
je zhrnuté v oznámení Komisie KOM(2006)790 v konečnom znení z 12. decembra 2006 s 
tromi doplňujúcimi dokumentmi SEK(2006) 1645, 1646, 1647.

V zmysle podmienok článku 19 ods. 2 Zmluvy o ES sa tento návrh len konzultuje s 
Parlamentom a Rada musí rozhodovať jednomyseľne.

Základné informácie

V článku 8 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 
roku 1976, ktorý zaviedol priame voľby do Európskeho parlamentu, sa uvádza, že pokiaľ sa 
zákon k tomu nevyjadruje, „volebný postup si každý členský štát upravuje svojimi 
vnútroštátnymi predpismi“. 

V článku 9 sa uvádza, že „v žiadnych voľbách poslancov Európskeho parlamentu nesmie nik 
voliť viac než jeden krát“. Žiadna podobná podmienka sa neviaže na kandidovanie vo 
voľbách. 

Maastrichtská zmluva zriadila občianstvo Európskej únie s určitými volebnými právami. 
Článok 19 ods. 2 Zmluvy o ES v znení Maastrichtskej zmluvy ustanovuje, že:

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 190 ods. 4 [jednotný volebný postup] a pravidlá 
prijaté na jeho vykonanie, 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. Výkon tohto práva podlieha podrobnej úprave, ktorú 
prijme jednomyseľným rozhodnutím Rada na návrh Komisie a po porade s 
Európskym parlamentom; táto úprava môže stanoviť odchýlky, ak je to odôvodnené 
špecifickými problémami niektorého členského štátu.“ (zvýraznil autor)

Je treba si uvedomiť, že kým zmluva poskytuje volebné práva osobám, ktoré majú bydlisko v 
členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, nezbavuje občanov tých istých práv, 
ktoré majú vo svojom vlastnom členskom štáte. Zmluva inými slovami udeľuje nové 
občianske práva občanom Únie namiesto toho, aby nahradzovala už jestvujúce práva.

Volebné práva občanov sú od tej doby zakotvené v Charte základných práv Únie a v Zmluve 
o Ústave pre Európu1

  
1 Článok 39 Charty základných práv Európskej únie a článok II-99 Zmluvy o Ústave pre Európu, 
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Smernica z roku 1993

V súlade s Maastrichstkou zmluvou zaviedla smernica z roku 1993 detailné opatrenia s 
cieľom „zrušenia požiadavky štátnej príslušnosti, ktorá pri výkone vyššie uvedených práv 
musí byť vo väčšine členských štátov splnená.“1 Pretože smernica 93/109/ES náležite 
rešpektuje princípy subsidiarity a proporcionality, v žiadnom prípade neharmonizuje 
vnútroštátne volebné systémy. Kým však bola v smernici zakotvená snaha rešpektovať 
slobodu občanov zvoliť si kde miesto, kde budú uplatňovať svoje volebné práva, bol zvolený 
úzky výklad zmluvy a dve konkrétne práva, t.j. právo voliť a právo byť volený, boli zlúčené. 

Pokiaľ ide o právo byť na zozname voličov, mnoho ľudí sa môže zaregistrovať k voľbám na 
viac než jednom mieste v rôznych miestach bydliska vo svojom členskom štáte ako aj v 
iných. Cieľom právneho predpisu bolo dosiahnuť to, aby mohol občan napriek 
mnohonásobnej registrácii voliť len jeden raz. Tento istý princíp sa použil aj v prípade práva 
byť volený.

V roku 1993 bol zavedený komplikovaný systém výmeny informácií, na základe ktorého (i) 
musí občan, ktorý si želá byť zapísaný do zoznamu voličov, okrem bežnej kontroly totožnosti 
a miesta bydliska, poskytnúť formálne vyhlásenie o tom, že bude voliť alebo bude volený len 
raz, a v prípade ak si želá aj kandidovať, tiež oficiálne potvrdenie od príslušného orgánu v 
domovskom štáte, že spĺňa podmienky na to, aby mohol byť volený; (ii) úrady v členskom 
štáte bydliska musia skontrolovať, či má príslušný jednotlivec zákaz uplatňovať svoje volebné 
práva vo svojom domovskom členskom štáte, a v každom prípade oznámiť domovskému 
členskému štátu totožnosť štátnych príslušníkov, ktorý sa zaregistrovali, aby mohli voliť 
alebo byť volení v mieste svojho bydliska, a (iii) úrady v domovskom členskom štáte sa 
musia postarať o to, aby tí istí jednotlivci doma nehlasovali ani nekandidovali. 

Niektoré problémy

Praktické skúsenosti naznačujú, že administratívne postupy týkajúce sa nevyhnutnej výmeny 
informácií sú príliš zdĺhavé na to, aby mohli fungovať efektívne a v čas. Poskytovanie 
formálneho potvrdenia o spôsobilosti kandidovať vo voľbách je v prípade väčšiny členských 
štátov neprekonateľným problémom. V súčasnosti je už jasné, že jestvujú veľké rozdiely vo 
volebnom práve a dohľade nad ním zo strany vnútroštátnych a/alebo decentralizovaných 
miestnych orgánov v krajinách EÚ-27 a tiež, že aproximácia týchto vnútroštátnych postupov, 
ktorú presadzuje EÚ, by bola veľmi časovo náročná, nákladná a rušivá. Konkrétne problémy 
sa vyskytujú v oblastiach ako je určenie príslušného orgánu, formátovanie údajov, 
neexistujúce lehoty a transliterácia. 

Vieme, že účasť na voľbách do Európskeho parlamentu vytrvale klesá zo 63 % v roku 1979 
na 46 % v roku 2004. Aj keď je zložité zistiť presné údaje, zdá sa, že veľmi málo občanov EÚ 
sa k voľbám registruje mimo svoj domovský členský štát. V roku 2004 vo voľbách 
kandidovalo len 57 občanov, ktorí neboli štátnymi príslušníkmi daného štátu.2 Výsledky 
prieskumu Komisie však naznačujú, že počet osôb, ktoré chcú voliť mimo svojho 

  
1 Štvrté odôvodnenie smernice Rady 93/109/ES.
2 Celkový počet kandidátov bol 8 974. 
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domovského členského štátu postupne narastá.1 Keďže sa mobilita obyvateľstva po rozšírení 
Únie v roku 2004 zvýšila, môžme predpokladať, že tento trend bude pokračovať.

Jednou z príčin takejto nízkej účasti je to, že osoby, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi daného 
štátu, sú odrádzané, a v niektorých prípadoch majú v členských štátoch bydliska dokonca 
zakázané, stávať sa členmi politických strán. Komisia je oprávnene touto situáciou 
znepokojená a Parlament by mal podporovať všetky ďalšie snahy smerujúce k 
poskytovaniu informácií o svojich volebných právach osobám, ktoré nie sú štátnymi 
príslušníkmi daných štátov (v zmysle článku 12 smernice 93/109/ES). Politické strany by 
mali vítať všetkých občanov EÚ bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť.

Politické strany na európskej úrovni majú zvláštnu úlohu podporovať aktívne zapojenie 
občanov EÚ do politických procesov Európskej únie.

Navrhované zmeny

Komisia na základe štúdie o voľbách v roku 2004 a širokých konzultácií zastáva názor, že 
jestvuje minimum dôkazov o dvojitom hlasovaní vo voľbách do Európskeho parlamentu.2
Komisia zvážila mnohé alternatívy vrátane ponechania súčasného systému, ktorý obmedzuje 
počet jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú využiť svoje širšie volebné práva ako im to umožňuje 
občianstvo EÚ.

Komisia preto navrhuje niekoľko opatrení zameraných na zjednodušenie postupu a 
zmiernenie záťaže na volebné orgány a jednotlivcov. Navrhuje odstrániť súčasný systém 
výmeny informácií, ale zachovať vyhlásenie občana, že nebude voliť ani kandidovať dvakrát, 
posilniť následné kontroly a zvýšiť postihy za porušovanie predpisov. Bolo by zrušené aj 
zvláštne potvrdenie spôsobilosti kandidátov. Spravodajca sa domnieva, že Parlament by 
mal tieto technické návrhy bezvýhradne prijať.

Parlament by mal tiež privítať zámer tieto zmeny realizovať už pred voľbami v roku 2009, 
začlenenie doložky o revízii po roku 2009 a tiež požiadavku, aby členské štáty informovali 
Komisiu o tom ako smernicu transponujú do svojho vnútroštátneho práva. Parlament by mal 
trvať na tom, aby ho Komisia plne informovala o procese transpozície. 

Ciele Parlamentu

Aj keď Parlament nemá výhrady k technickej podstate navrhovaných zmien, otázkou zostáva 
výklad primárneho práva, ktorý je podľa spravodajcu príliš úzky pokiaľ ide o uplatňovanie 
práva občana kandidovať v inom ako jeho vlastnom členskom štáte. Tento problém je 
mimoriadne naliehavý v prípade potenciálnych kandidátov, ktorí majú dvojitú štátnu 
príslušnosť. 

Parlament sa usiluje o čo najväčšie zvýšenie počtu ľudí, ktorí si želajú uplatňovať svoje 
volebné práva v plnom rozsahu. Dnešná doba, ktorá sa vyznačuje zvýšenou mobilitou 

  
1 Podľa neoficiálnych údajov Komisie sa počet týchto osôb v období 1994 - 2004 zdvojnásobil. 
2 Dá sa povedať, že väčším problémom ako je riziko, že ľudia môžu voliť dvakrát (alebo viac) je to, že ľudia 
nevolia vôbec. 
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občanov vo vnútri Únie, si žiada, aby volebné práva boli čo najviac prenosné v rámci 
jednotného politického trhu. 

Pripomeňme si, že Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu 
z roku 1976 zakazuje dvojité hlasovanie (článok 9). Nezakazuje však kandidovanie vo viac 
než jednom volebnom obvode. Otázka kandidatúr preto zostáva záležitosťou vnútroštátneho 
práva (článok 8). 

„Podrobná úprava“ stanovená v tejto smernici podľa článku 19 ods. 2 Zmluvy o ES musí byť 
obmedzená len na opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie týchto dvoch zamýšľaných 
práv – t.j. práva občana voliť a byť volený v členskom štáte, ktorého nie je štátnym 
príslušníkom. Súčasťou tohto sú opatrenia, ktorými členské štáty zabezpečia dodržiavanie 
právnych predpisov. Rada však nesmie na úrovni EÚ zaviesť nové podmienky pre 
uplatňovanie práva kandidovať, ktoré by dopĺňali podmienky stanovené vnútroštátnym 
právom, alebo by išli nad ich rámec. 

Smernica 93/109 je preto neprimeraná najmenej v troch bodoch.

Po prvé, v zmysle článku 3 písm. b môže akákoľvek osoba voliť alebo byť volená „pokiaľ 
tohto práva nebola zbavená podľa článkov 6 a 7“. Podľa článku 7 má členský štát bydliska 
povinnosť zabrániť občanovi voliť hneď ako sa ukáže, že tento občan bol týchto práv 
zbavený„individuálnym rozhodnutím v trestnom alebo občianskom konaní“ v domovskom 
členskom štáte. Členský štát bydliska musí prijať takéto preventívne opatrenia bez ohľadu 
nato, či danej osobe boli za ten istý priestupok a tým istým spôsobom odobraté jej volebné 
práva podľa vnútroštátneho práva príslušného štátu bydliska. Členský štát bydliska nie je 
oprávnený prijímať vlastné rozhodnutie v jednotlivých prípadoch podľa právnych predpisov. 
Mohlo by sa teda stať, že občan je nespravodlivo potrestaný alebo diskriminovaný na základe 
štátnej príslušnosti. 

V zmysle článku 6 ods. 1 nesmie občan navyše kandidovať v prípade ak bol zákonne zbavený 
práva byť volený „podľa právnych predpisov členského štátu alebo svojho domovského 
členského štátu“. Druhý aspekt vyvoláva rovnakú kritiku aká bola formulovaná vyššie v 
súvislosti s právom voliť.

Je zaujímavé, že tento plošný zákaz sa týka jedine volieb do Európskeho parlamentu. Pokiaľ 
ide o komunálne voľby, členský štát bydliska má možnosť voľby: „...môžu stanoviť, že ... sa 
vylúči...“1  

Článok 4 smernice z roku 1993 napokon v zjavnom rozpore s Aktom z roku 1976 kategoricky 
stanovuje, že „Žiadna osoba nemôže kandidovať v tých istých voľbách vo viac ako jednom 
členskom štáte.“ Tento zákaz prekračuje opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie 
toho, aby občan EÚ kandidoval za rovnakých podmienok, „ako ukladá tento štát právnymi 
predpismi svojim vlastným štátnym príslušníkom“ (článok 3 písm. b)). Tento zákaz nie je 
primeraný, pretože členský štát môže zastávať názor, že podľa vnútroštátneho práva nemá 

  
1 Článok 5 ods. 1 smernice Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania 
volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi 
Ú. v. ES L 368, 31.12.1994, s. 38 
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výhrady k viacnásobným kandidatúram. V mnohých členských štátoch sú v skutočnosti 
viacnásobné kandidatúry povolené. (Navyše je jasné, že úspešný kandidát zvolený vo viac než 
jednom volebnom obvode si musí vybrať obvod, ktorý bude v parlamente zastupovať.) 

Stručne povedané, Parlament by mal v procese konzultácie týkajúcej sa tejto smernice 
položiť dve otázky: 

1. Prečo by mali byť občanovi, ktorému bolo odňaté právo voliť alebo byť volený v 
jednom členskom štáte, automaticky odňaté tie isté práva aj v inom členskom 
štáte?

2. Prečo by kandidát nemohol byť zároveň volený vo viac než jednom členskom 
štáte?


