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относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 93/109/ЕО 
на Съвета от 6 декември 1993 година за определяне на условията и реда за упражняване 
на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от 
граждани на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани
Предложение за директива (COM\2006|0791 – C6-066/2007 – 2006/0277(CNS))

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение, внесено от Javier Moreno Sánchez

Изменение 11
СЪОБРАЖЕНИЕ 1

(1) The Commission report on the 
application to the 2004 elections of Council 
Directive 93/109/EC laying down detailed 
arrangements for the exercise of the right to 
vote and stand as a candidate in elections to 
the European Parliament for citizens of the 
Union residing in a Member State of which 
they are not nationals1 revealed the need to 
amend certain provisions of the Directive.

(1) Докладът на Комисията относно 
прилагането в рамките на изборите през 
2004 г. на Директива 93/109/ЕО на Съвета 
за определяне на условията и реда за 
упражняване на правото да избират и да 
бъдат избирани в избори за Европейски 
парламент от граждани на Съюза, 
пребиваващи в държава-членка, на която 
не са граждани2, разкри необходимостта 
от изменение на някои разпоредби на 
тази директива. Гражданството на 
Общността гарантира еднакви права 
за всички граждани на ЕС, независимо 
дали са били родени или живеят в 

  
1 OJ L 329, 30.12.1993, p. 34.
2 ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34
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самия Съюз или в трета страна. 
Поради това европейските 
институции трябва да следят за 
гарантиране на това, че гражданите
на Общността, пребиваващи в трета 
страна, са в състояние да упражняват 
правата си по отношение на изборите 
за Европейския парламент.

Or. es

Изменение, внесено от Tatjana Ždanoka

Изменение 12
СЪОБРАЖЕНИЕ 2 A (ново)

(2а) Установяването на правила 
относно участието на граждани на 
трети страни в изборите в 
държавата-членка, в която те 
пребивават, е извън приложното поле 
на настоящата директива. 

Or. en

Изменение, внесено от Tatjana Ždanoka

Изменение 13
СЪОБРАЖЕНИЕ 2 Б (ново)

(2б) Правото на Общността не 
възпрепятства държавите-членки да 
предоставят правото да избират и да 
бъдат избирани в избори за Европейски 
парламент на лица, които имат тесни 
връзки с въпросната държава и които 
не са нейни граждани или граждани на 
Европейския съюз, пребиваващи на 
територията на тази държава1.
1 Дело C-145/04 Испания срещу Обединеното 
кралство [2006 г.] ECR I-7917, параграф 78.

  
1
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Or. en

Обосновка

Case C-145/04 Spain v United Kingdom [2006] ECR I-7917, paragraph 78.

Изменение, внесено от Tatjana Ždanoka

Изменение 14
СЪОБРАЖЕНИЕ 2 В (ново)

(2в) Лицата без гражданство или 
другите лица без гражданска 
принадлежност към която и да е 
страна, които пребивават в дадена 
държава-членка от дълго време, са 
част от населението на тази държава-
членка и тяхното участие в изборите 
може да насърчи по-добрата им 
интеграция.

Or. en

Изменение, внесено от Tatjana Ždanoka

Изменение 15
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 16 (Директива 93/109/ЕО)

The Commission, on the basis of the 
information provided by the Member States, 
shall report to the European Parliament and 
the Council on the application of this 
Directive to the 2009 elections to the 
European Parliament, together if 
appropriate with a proposal for amendment 
of this Directive. The said report shall 
analyse in particular the application of 
Articles 4 and 13.

Комисията, въз основа на предоставената 
от държавите-членки информация, 
докладва пред Европейския парламент и 
пред Съвета за приложението на 
настоящата директива за изборите за 
Европейски парламент през 2009 г. Въз 
основа на тази информация 
Комисията изготвя предложение за 
обща избирателна система за 
изборите за Европейски парламент 
през 2014 г. Предложението може да 
включва препоръка за даване на 
правото да избират и да бъдат 
избирани в избори за Европейски 
парламент на лица без гражданство 
или други лица без гражданска 
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принадлежност към която и да е 
страна, които пребивават от дълго 
време в държава-членка и са част от 
населението на тази държава.

For the purposes of the first subparagraph, 
Member States shall cooperate among 
themselves to carry out post-election checks 
on the possible occurrence of double voting 
and double candidacies; these checks and 
inspections may concentrate on situations 
where there is a greater probability of double 
voting or double candidacies.

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си, за да извършат проверки 
след изборите за евентуални случаи на 
двойно гласуване и двойни кандидатури; 
тези проверки и инспекции могат да се 
съсредоточат върху случаи, при които 
съществува по-голяма вероятност от 
двойно гласуване или двойно 
кандидатиране.

Or. en

Обосновка

Parliament underlined in its resolution on strategies and means for the integration of 
immigrants in the European Union (2006/2056(INI)) the strength and importance of civic 
participation in political life of migrants living in the EU, and the author considers the 
integration of stateless persons and third-country nationals who are legally long-term 
residents of the member States as part of this strategy.

Изменение, внесено от Ignasi Guardans Cambó

Изменение 16
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 16 (Директива 93/109/ЕО)

The Commission, on the basis of the 
information provided by the Member States, 
shall report to the European Parliament and 
the Council on the application of this 
Directive to the 2009 elections to the 
European Parliament, together if 
appropriate with a proposal for amendment 
of this Directive. The said report shall 
analyse in particular the application of 
Articles 4 and 13. 

Комисията, въз основа на предоставената 
от държавите-членки информация, 
докладва пред Европейския парламент и 
пред Съвета за приложението на 
настоящата директива за изборите за 
Европейски парламент през 2009 г. Въз 
основа на тази информация 
Комисията провежда предварително 
проучване с оглед на създаването на 
обща избирателна система за 
изборите за Европейски парламент 
през 2014 г.

For the purposes of the first subparagraph,
Member States shall cooperate among 
themselves to carry out post-election checks 

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си, за да извършат проверки 
след изборите за евентуални случаи на 
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on the possible occurrence of double voting 
and double candidacies; these checks and 
inspections may concentrate on situations 
where there is a greater probability of double 
voting or double candidacies.

двойно гласуване и двойни кандидатури; 
тези проверки и инспекции могат да се 
съсредоточат върху случаи, при които 
съществува по-голяма вероятност от 
двойно гласуване или двойно 
кандидатиране.

Or. en
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