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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 11-16

Návrh stanoviska (PE 388.468v02-00)
Ignasi Guardans Cambó
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, pokud jde 
o některá pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu 
občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky

Návrh směrnice (KOM(2006)0791 – C6-066/2007 – 2006/0277(CNS))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Javier Moreno Sánchez

Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Na základě zprávy Komise o uplatňování 
směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví 
pravidla pro výkon práva volit a práva být 
volen ve volbách do Evropského parlamentu 
občanů Unie, kteří mají bydliště v některém 
členském státě a nejsou jeho státními 
příslušníky, ve volbách v roce 2004 je třeba 
změnit některá ustanovení uvedené 
směrnice.

(1) Na základě zprávy Komise o uplatňování 
směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví 
pravidla pro výkon práva volit a práva být 
volen ve volbách do Evropského parlamentu 
občanů Unie, kteří mají bydliště v některém 
členském státě a nejsou jeho státními 
příslušníky, ve volbách v roce 2004 je třeba 
změnit některá ustanovení uvedené 
směrnice. Občanství EU zaručuje všem 
občanům EU stejná práva bez ohledu na to, 
zda se narodili či žijí přímo v Unii nebo ve 
třetí zemi. Orgány EU tedy musí dbát na to, 
aby občané EU mající bydliště ve třetí zemi 
mohli v případě voleb do Evropského 
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parlamentu vykonávat svá práva.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předkládá Tatjana Ždanoka

Pozměňovací návrh 12
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)

(2a) Do rozsahu působnosti této směrnice 
nespadá určování pravidel pro účast 
státních příslušníků třetích zemí ve volbách 
v členském státě, v němž mají bydliště.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Tatjana Ždanoka

Pozměňovací návrh 13
BOD ODŮVODNĚNÍ 2B (nový)

(2b) Právo Společenství nebrání tomu, aby 
členské státy přiznaly právo volit 
a kandidovat do Evropského parlamentu 
určitým osobám majícím s daným státem 
úzké vztahy, jiným, než jsou jeho vlastní 
státní příslušníci nebo občané Evropské 
unie mající bydliště na jeho území1.
1 Věc C-145/04 Španělsko v. Spojené království
[2006] ECR I-7917, bod 78.

Or. en

Odůvodnění

Věc C-145/04 Španělsko v. Spojené království [2006] ECR I-7917, bod 78.

Pozměňovací návrh, který předkládá Tatjana Ždanoka

Pozměňovací návrh 14
BOD ODŮVODNĚNÍ 2C (nový)
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(2c) Osoby bez státní příslušnosti a další 
osoby, jež nejsou státními příslušníky 
žádného státu, ale dlouhodobě pobývají 
v členském státě, jsou součástí společnosti 
v tomto státě a jejich účast ve volbách může 
napomoci jejich lepší integraci.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Tatjana Ždanoka

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 BOD 5

Článek 16 (směrnice 93/109/ES)

Komise na základě informací od členských 
států Evropskému parlamentu a Radě podá 
zprávu o uplatňování této směrnice při 
volbách do Evropského parlamentu v roce 
2009; ke zprávě bude případně přiložen 
návrh na změnu této směrnice. Uvedená 
zpráva se bude zabývat zejména použitím 
článků 4 a 13.

Komise na základě informací od členských 
států Evropskému parlamentu a Radě podá 
zprávu o uplatňování této směrnice při 
volbách do Evropského parlamentu v roce 
2009. Na základě těchto informací Komise 
vypracuje návrh společného volebního 
systému pro volby do Evropského 
parlamentu v roce 2014. Součástí návrhu 
může být doporučení přiznat právo volit 
a kandidovat do Evropského parlamentu 
osobám bez státní příslušnosti a dalším 
osobám, jež nejsou státními příslušníky 
žádného státu, ale dlouhodobě pobývají 
v členském státě a jsou součástí společnosti 
v tomto státě.

Pro účely prvního pododstavce členské státy 
mezi sebou spolupracují s cílém provést 
povolební kontroly případů, kdy mohlo dojít 
k dvojímu hlasování či dvojí kandidatuře; 
tyto kontroly a inspekce se mohou 
soustřeďovat na situace, kdy je velmi 
pravděpodobné, že mohlo dojít k dvojímu 
hlasování či dvojí kandidatuře.

Členské státy mezi sebou spolupracují 
s cílem provést povolební kontroly případů, 
kdy mohlo dojít k dvojímu hlasování či 
dvojí kandidatuře; tyto kontroly a inspekce 
se mohou soustřeďovat na situace, kdy je 
velmi pravděpodobné, že mohlo dojít 
k dvojímu hlasování či dvojí kandidatuře.

Or. en

Odůvodnění

Parlament ve svém usnesení o strategiích a prostředcích pro integraci přistěhovalců 
v Evropské unii (2006/2056(INI)) zdůraznil, že je velice důležité, aby se přistěhovalci žijící 
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v EU občansky podíleli na politickém životě, a autor považuje integraci osob bez státní 
příslušnosti a státních příslušníků třetích zemí legálně dlouhodobě pobývajících v členských 
státech EU za součást této strategie.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ignasi Guardans Cambó

Pozměňovací návrh 16
ČL. 1 BOD 5

Článek 16 (směrnice 93/109/ES)

Komise na základě informací od členských 
států Evropskému parlamentu a Radě podá 
zprávu o uplatňování této směrnice při 
volbách do Evropského parlamentu v roce 
2009; ke zprávě bude případně přiložen 
návrh na změnu této směrnice. Uvedená 
zpráva se bude zabývat zejména použitím 
článků 4 a 13.

Komise na základě informací od členských 
států Evropskému parlamentu a Radě podá 
zprávu o uplatňování této směrnice při 
volbách do Evropského parlamentu v roce 
2009. Na základě těchto informací Komise 
připraví předběžnou studii s cílem vytvořit 
společný volební systém pro volby do 
Evropského parlamentu v roce 2014.

Pro účely prvního pododstavce členské státy 
mezi sebou spolupracují s cílém provést 
povolební kontroly případů, kdy mohlo dojít 
k dvojímu hlasování či dvojí kandidatuře; 
tyto kontroly a inspekce se mohou 
soustřeďovat na situace, kdy je velmi 
pravděpodobné, že mohlo dojít k dvojímu 
hlasování či dvojí kandidatuře.

Členské státy mezi sebou spolupracují 
s cílem provést povolební kontroly případů, 
kdy mohlo dojít k dvojímu hlasování či 
dvojí kandidatuře; tyto kontroly a inspekce 
se mohou soustřeďovat na situace, kdy je 
velmi pravděpodobné, že mohlo dojít 
k dvojímu hlasování či dvojí kandidatuře.

Or. en
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