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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na zmenu Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu z 20. septembra 1976
(2007/2207(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho 
parlamentu, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady z 20. septembra 1976, v znení zmien 
a doplnení1,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o volebnom postupe Parlamentu, najmä na 
uznesenie z 15. júla 19982,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o zložení Európskeho parlamentu3,

– so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady zo 14. decembra 2007,

– so zreteľom na článok 39 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii 
a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a ktorá bola podpísaná 13. decembra 2007,

– so zreteľom na článok 19 ods. 2 a články 189, 190 a 191 Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva,

– so zreteľom na článok 48 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na články 38a a 45 odsek 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanovisko Výboru pre právne veci 
(A6-0000/2008),

A. keďže v zmluve sa ustanovuje, že Európsky parlament vypracuje návrh na priame a 
všeobecné voľby konané jednotným postupom vo všetkých členských štátoch alebo v 
súlade so zásadami spoločnými pre všetky členské štáty4,

B. keďže Parlament sa volí priamou voľbou každých päť rokov od roku 1979 a jeho 
právomoci a vplyv počas tohto obdobia vzrástli,

C. keďže Parlament by mal podľa Lisabonskej zmluvy získať veľmi dôležité nové právomoci 
v oblasti legislatívy, rozpočtu, volieb a kontroly Komisie,

                                               
1 Rozhodnutie Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1.) zmenené a doplnené 
rozhodnutím Rady 93/81 (Ú. v. ES L 33, 9.2.1993, s. 15.) a rozhodnutím Rady 2002/77/ES, Euratom (Ú. v. ES L 
283, 21.10.2002, s. 1.).
2 Ú. v. ES C 292, 21.9.1998, s. 66. (Anastassopulosova správa).
3 Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 132 (Lamassourova-Severinova správa).
4 Článok 190 ods. 4 Zmluvy o ES.
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D. keďže dokonca aj bez dohody o jednotnom volebnom postupe došlo počas tohto obdobia 
k postupnému zbližovaniu volebných systémov, najmä všeobecným prijatím pomerného 
zastúpenia v roku 1999, oficiálnym založením politických strán na úrovni EÚ1 a zrušením 
dvojitého mandátu2,

E. keďže koncepcia občianstva Európskej únie, oficiálne zaradená do ústavného poriadku 
Maastrichtskou zmluvou v roku 1993, spolu s právom zúčastňovať sa za určitých 
podmienok na európskych a komunálnych voľbách v iných členských štátoch než vo
svojom vlastnom štáte a Charta základných práv vyhlásená po prvý krát v Nice v roku 
2000 tiež prispeli postupnému rozvoju postnacionálnej demokracie,

F. keďže však významnú demokratickú úlohu Parlamentu verejnosť stále dostatočne 
neuznáva, politické strany na európskej úrovni sú ešte stále slabé, volebné kampane majú 
skôr národný ako európsky charakter, médiá aj naďalej venujú Parlamentu malú 
pozornosť a celková účasť na voľbách do Parlamentu sa neprestajne znižuje zo 63 % 
v roku 1979 na 45,6 % v roku 2004,

G. keďže dodnes existuje určitý nesúlad v systémoch, ktoré členské štáty používajú pri 
voľbách do Európskeho parlamentu, najmä čo sa týka volebných obvodov poslancov EP a 
používania prednostného hlasovania,

H. keďže počet občanov EÚ s bydliskom v inom členskom štáte než v ich vlastnom, ktorí 
volia vo voľbách do Európskeho parlamentu, je nízky, a počet občanov, ktorí kandidujú 
vo voľbách, je zanedbateľný; keďže podmienky získania volebného práva na základe 
trvalého pobytu sa v jednotlivých členských štátoch líšia, ako aj obdobie, po ktorého 
uplynutí sú ich vlastní občania majúci bydlisko inde v EÚ zbavení práva voliť v domácom 
štáte,

I. keďže podľa judikatúry Súdneho dvora členské štáty majú veľkú právomoc pri určovaní, 
kto môže voliť v európskych parlamentných voľbách, musia však dodržiavať všeobecné 
zásady práva EÚ a nesmú s rôznymi kategóriami občanov EÚ, ktorí sú v rovnakej situácii, 
zaobchádzať rôznym spôsobom3,

J. keďže súčasný návrh Komisie na zjednodušenie volebnej účasti občanov EÚ majúcich 
bydlisko v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, je zablokovaný v Rade; a 
keďže cieľom návrhov Komisie v žiadnom prípade nie je umožniť vhodným kandidátom 
figurovať na viacerých kandidátskych listinách počas tých istých volieb napriek tomu, že 
Aktom sa to nezakazuje4,

                                               
1 Nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. L 297, 
15.11.2003, s. 1.).
2 Rozhodnutie Rady 2002/77/ES, Euratom, článok 1 ods. 7 písm. b).
3 Vec C-145/04 Španielsko/Spojené kráľovstvo [2006] (Gibraltár) a vec C-300/04 Eman a Sevinger/College van 
burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Aruba).
4 Pozri smernicu Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993 o volebnom práve a práve byť volený do Európskeho 
parlamentu pre občanov Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. ES L 
329, 30.12.1993, s. 34) a legislatívne uznesenie Parlamentu z 26. septembra 2007 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 EÚ s bydliskom v 
členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 193) (Duffova správa).
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K. keďže zostáva ešte mnoho otázok, ktoré treba preskúmať vzhľadom na voľby do 
Európskeho parlamentu, vrátane otázky volebných prahov, minimálneho veku pre účasť 
na voľbách, využívania elektronického hlasovania, rodovej rovnosti medzi kandidátmi, 
práv spoločenstiev menšinových jazykov, dátumu a harmonogramu volieb, overovania 
osvedčení o zvolení za poslanca EP, vyplnenia voľných miest a výsad a imunít poslancov 
EP,

L. keďže rozdelenie poslaneckých kresiel medzi členské štáty a ich celkový počet sú 
zásadnými otázkami na každej medzivládnej konferencii (MVK) o revízii zmlúv, ako aj 
pri každom pristúpení nového členského štátu,

M. keďže Lisabonská zmluva potvrdzuje zásadu zostupnej proporcionality v zložení 
Parlamentu a stanovuje ďalej, že Parlament „sa skladá zo zástupcov občanov Únie“1 na 
rozdiel od súčasnej definície poslancov EP ako „zástupcov ľudu štátov, ktoré sú členmi 
Spoločenstva“2,

N. keďže Parlament už skôr vyjadril želanie urovnať určité odchýlky vo vnútroštátnej 
volebnej praxi a jeho kľúčový návrh voliť určitý počet poslancov EP z nadnárodnej listiny 
volebných obvodov nenašiel odozvu,

O. keďže Rada už súhlasila, že po nadobudnutí účinnosti štatútu poslancov preskúma žiadosť 
Parlamentu na revíziu Protokolu o výsadách a imunitách z roku 19653,

P. keďže Rada už súhlasila s revíziou Aktu z roku 19764; keďže Parlament však inicioval 
poslednú formálnu revíziu volebného postupu v roku 1998,

Q. keďže volebná reforma Európskeho parlamentu musí dodržiavať postup slobodných a 
spravodlivých volieb a nesmie porušiť celkovú proporcionalitu systému; modernizované 
volebné právo musí byť trvalo udržateľné a zrozumiteľné; musia sa plne dodržiavať 
zásady subsidiarity a proporcionality tak, aby jednota nebola samoúčelná,

1. rozhodol o reforme svojho volebného postupu s cieľom posilniť obľúbenosť Parlamentu v 
celej Únii, zmierniť rozdiely vo volebných postupoch členských štátov a dosiahnuť, aby 
Parlament viac zodpovedal občanom, ktorých zastupuje;

2. navrhuje preto, aby sa včas ešte pred voľbami v roku 2014 uskutočnili tieto reformy:

a) vzhľadom na čoraz bližšie postavenie občanov a poslancov Európskeho parlamentu 
sa v členských štátoch, ktoré majú viac ako 20 miliónov obyvateľov, zavedú 
regionálne volebné obvody;

b) členské štáty môžu zriadiť osobitné volebné obvody, aby uspokojili potreby 
spoločenstiev menšinových jazykov;

                                               
1 Článok 14 Zmluvy o EÚ (konsolidované znenie).
2 Článok 189 Zmluvy o ES.
3 Vyhlásenie z 3. júna 2005 predstaviteľov členských štátov, ktorí sa stretli v rámci Rady.
4 Vo vyhlásení 6151/02 z 22. februára 2002 Rada rozhodla, že ustanovenia tohto aktu by sa mali preskúmať pred 
druhými voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať po nadobudnutí účinnosti pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov k aktu z roku 1976, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia, to znamená do roku 2009.
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c) s cieľom zapojiť občana pomocou väčšieho výberu, členské štáty budú musieť 
zaviesť systémy prednostného hlasovania, pri ktorom si volič môže vybrať z 
kandidátov na ich prednostnej listine (tzv. polootvorená listina) a nie len z listín 
kandidátov politických skupín (tzv. uzavreté listiny);

d) počet poslancov zvolených z národných zoznamov je 750 v rozmedzí od minimálne 
5 do maximálne 95 kresiel na členský štát;

e) s cieľom objasniť postup rozdeľovania poslaneckých kresiel medzi členské štáty a 
odpolitizovať túto vec sa kreslá budú prerozdeľovať pred každými voľbami, ak to 
Eurostat objektívne odôvodní; rozhodnutie sa prijme výlučne na demografickom 
základe obyvateľov s trvalým pobytom a podľa zásady zostupnej proporcionality, 
ako navrhol Parlament a v podstate prijala MVK v roku 20071; prerozdelenie sa 
oznámi aspoň dvanásť mesiacov pred skončením mandátu;

f) s cieľom rozšíriť možnosti výberu voliča, posilniť európsky rozmer volebných 
kampaní a rozvinúť úlohu európskych politických strán sa z celého územia 
Európskej únie vytvorí ďalší volebný obvod; počet poslancov volených z tohto 
nadnárodného zoznamu je rovnaký ako počet štátov; nadnárodný zoznam sa skladá z 
kandidátov z aspoň štvrtiny štátov a je rodovo vyrovnaný; každý volič má k 
dispozícií okrem hlasu pre národnú alebo regionálnu listinu aj jeden hlas pre 
európsku listinu; použije sa prednostné hlasovanie podľa systému polootvorenej 
listiny; kreslá sa pridelia podľa Sainte-Laguëovej metódy2;

g) kandidáti môžu v tých istých voľbách kandidovať za európske i národné alebo 
regionálne volebné obvody;  kandidáti s oficiálnym bydlisko vo viacerých členských 
štátoch a kandidáti s dvojitým občianstvom, ktorí sú zaregistrovaní na príslušných 
voličských zoznamoch, sú oprávnení byť zapísaní do viacerých národných alebo 
regionálnych zoznamov;

h) na úrovni EÚ sa stanoví volebný organ, ktorý bude regulovať priebeh volieb 
konajúcich sa z európskej listiny a bude overovať osvedčenia poslancov EP 
zvolených z tohto listín; volebný orgán sa skladá z jedného zástupcu každého 
členského štátu a predsedá mu Komisia;

i) vzhľadom na celoeurópsky charakter volieb budú volebné dni obmedzené na soboty 
a nedele;

j) s cieľom podporiť účasť na voľbách v tých členských štátoch, kde školské prázdniny 
začínajú v júni, a poskytnúť novozvolenému Parlamentu viac času na prípravu na 

                                               
1 Vyhlásenie č. 5 priložené k záverečnému aktu MVK. Znie takto: pomer medzi obyvateľstvom a počtom kresiel 
jednotlivých členských štátov sa musí líšiť v závislosti od príslušného obyvateľstva tak, že každý poslanec 
členského štátu s väčším počtom obyvateľov zastupuje viac obyvateľov ako každý poslanec členského štátu s 
nižším počtom obyvateľov a naopak, pričom však žiaden členský štát s nižším počtom obyvateľov nemôže mať 
viac kresiel ako členský štát s väčším počtom obyvateľov;
2 Sainte-Laguëova metóda využíva delitele 1, 3, 5, 7 atď. a použije sa pri európskych voľbách v roku 2009 v 
Nemecku, Lotyšsku a Švédsku. Poskytuje mierne proporčnejší výsledok ako D’Hondtova metóda.
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voľbu predsedu Komisie sa termín volieb presunie z júna na máj1;

k) minimálny vek pre účasť na európskych parlamentných voľbách je 16 rokov; 
minimálny vek pre kandidovanie vo voľbách je 18 rokov;

l) Parlament preskúma osvedčenia o zvolení svojich poslancov na základe oficiálnych 
výsledkov vyhlásených členskými štátmi (vrátane vyplnenia voľných miest) a má 
právomoc rozhodnúť o všetkých sporoch; Parlament môže takisto zakročiť proti 
stiahnutiu mandátu členským štátom, ak sú príslušné vnútroštátne ustanovenia 
v rozpore s primárnym právom Európskej únie;

3. stanovuje, aby sa vo voľbách v roku 2014 čo najviac používali technológie elektronického 
hlasovania, ak sa zaručí spoľahlivosť elektronického hlasovania z technickej a právnej 
stránky; 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty aby zintenzívnili svoje úsilie a pomáhali občanom EÚ s 
bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnym príslušníkom, zúčastniť sa na 
európskych voľbách v ich adoptívnej krajine;

5. vyzýva členské štáty, aby na účely národných parlamentných volieb zladili svoje 
nariadenia týkajúce sa odňatia volebného práva občanom, ktorí majú bydlisko v inom 
členskom štáte; podporuje podobne zmýšľajúce členské štáty, aby posilnili spoluprácu na 
bilaterálnom základe prijatím recipročných práv voliť v národných voľbách;

6. vyzýva Parlament, ktorý bude zvolený v júni 2009, aby vzhľadom na aktuálny stav 
Lisabonskej zmluvy zvážil, či má zloženie Parlamentu od roku 2014 vyplývať tak ako v 
súčasnosti z počtu obyvateľov s trvalým bydliskom alebo z počtu občanov EÚ s 
konkrétnou štátnou príslušnosťou s bydliskom v EÚ;

7. žiada Komisiu, aby Rade predložila návrhy na zmenu a doplnenie zmlúv potrebné na 
uvedenie týchto reforiem do platnosti a aby potom navrhla potrebné vykonávacie 
opatrenia na nadobudnutie účinnosti týchto reforiem v dostatočnom predstihu pred 
európskymi parlamentnými voľbami v roku 2014;

8. naliehavo vyzýva MVK o volebnej reforme, aby zmenila a doplnila aj Protokol o 
výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev z roku 1965 s cieľom ustanoviť jednotný 
a nadnárodný systém pre poslancov Európskeho parlamentu2;

9. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.

                                               
1 Ako bolo navrhnuté v uznesení Európskeho parlamentu z 1. decembra 2005 o usmerneniach pre schválenie 
Komisie, Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 137 (Duffova správa).
2 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. júla 2006 o zmene protokolu o výsadách a imunitách (Ú. v. EÚ C 303 
E, 13.12.2006, s. 830), v ktorom Parlament potvrdil svoj zámer použiť štatút poslancov ako čiastočný základ 
plánovanej revízie (rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. júna 2003 o prijatí štatútu poslancov Európskeho 
parlamentu , Ú. v. EÚ C 68 E, 18.3.2004, s. 115).
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