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Ændring af direktiv 93/109/EF af 6. december 1993, for så vidt angår nærmere regler for 
valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en 
medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

Forslag til direktiv (KOM(2006)0791 – C6-066/2007 – 2006/0277(CNS))

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Javier Moreno Sánchez

Ændringsforslag 11
Betragtning 1

(1) Kommissionens rapport om anvendelse 
ved valget i 2004 af Rådets direktiv 
93/109/EF om fastsættelse af de nærmere 
regler for valgret og valgbarhed ved valg til 
Europa-Parlamentet for unionsborgere, der 
har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er 
statsborgere, har vist, at der er behov for at 
ændre visse bestemmelser i direktivet.

(1) Kommissionens rapport om anvendelse 
ved valget i 2004 af Rådets direktiv 
93/109/EF om fastsættelse af de nærmere 
regler for valgret og valgbarhed ved valg til 
Europa-Parlamentet for unionsborgere, der 
har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er 
statsborgere, har vist, at der er behov for at 
ændre visse bestemmelser i direktivet.
Unionsborgerskabet garanterer samme 
rettigheder for alle EU-borgere, uanset om 
de er født eller bor i selve Unionen eller i et 
tredjeland. De europæiske institutioner skal 
derfor være opmærksomme på at sikre, at 
unionsborgere, der er bosiddende i et 
tredjeland, kan udøve deres rettigheder i 
tilfælde af valg til Europa-Parlamentet.
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Or. es

Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 12
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Det ligger uden for dette direktivs 
anvendelsesområde at indføre regler om 
tredjelandsstatsborgeres deltagelse i valg i 
den medlemsstat, hvor de er bosiddende.

Or. en

Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 13
Betragtning 2 b (ny)

(2b) Fællesskabslovgivningen forhindrer 
ikke medlemsstaterne i at give visse 
personer, som har tætte forbindelser til den 
pågældende stat, ret til at stemme og 
opstille som kandidat ved valg til Europa-
Parlamentet ud over dens egne statsborgere 
eller borgere i Den Europæiske Union, som 
er bosiddende i den pågældende stats 
territorium1.
1 Sag C-145/04 Spanien vs Det Forenede Kongerige
[2006] ECR I-7917, punkt 1 78.

Or. en

Begrundelse

Sag C-145/04 Spanien vs Det Forenede Kongerige [2006] ECR I-7917, punkt 78.

Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 14
Betragtning 2 c (ny)
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(2c) Statsløse personer og andre, som ikke 
er statsborgere i et land, som længe har 
været bosiddende i en medlemsstat, udgør 
en del af den pågældende medlemsstats 
befolkning, og deres deltagelse i valgene 
kan fremme en bedre integration.

Or. en

Ændringsforslag af Tatjana Ždanoka

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 1, STK. 5

Artikel 16 (direktiv 93/109/EF)

På grundlag af medlemsstaternes 
oplysninger aflægger Kommissionen rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette direktiv ved valget til 
Europa-Parlamentet i 2009, eventuelt 
ledsaget af et forslag til ændring af dette 
direktiv. Rapporten skal især vedrøre 
anvendelsen af artikel 4 og 13.

På grundlag af medlemsstaternes 
oplysninger aflægger Kommissionen rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette direktiv ved valget til 
Europa-Parlamentet i 2009. På baggrund af 
disse oplysninger udarbejder 
Kommissionen et forslag til et fælles 
valgsystem med henblik på valget til 
Europa-Parlamentet i 2014. Forslaget kan 
omfatte en henstilling til at give statsløse 
personer og andre, som ikke er statsborgere 
i et land, men som længe har været 
bosiddende i en medlemsstat, og som udgør 
en del af den pågældende medlemsstats 
befolkning, ret til at stemme og opstille op 
som kandidater ved valg til Europa-
Parlamentet.

I forbindelse med stk. 1 samarbejder 
medlemsstaterne om efter valget at 
kontrollere eventuelle forekomster af 
dobbelt stemmeafgivelse og 
dobbeltkandidatur; denne kontrol kan 
målrettes mod situationer, hvor der er stor 
sandsynlighed for dobbelt stemmeafgivelse 
eller dobbeltkandidatur.

Medlemsstaterne samarbejder om efter 
valget at kontrollere eventuelle forekomster 
af dobbelt stemmeafgivelse og 
dobbeltkandidatur; denne kontrol kan 
målrettes mod situationer, hvor der er stor 
sandsynlighed for dobbelt stemmeafgivelse 
eller dobbeltkandidatur.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet understregede i sin beslutning om strategier og midler til integration af 
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indvandrere i Den Europæiske Union (2006(2056/INI) styrken og betydningen af deltagelse i 
det politiske liv og civilsamfundet for indvandrere, der er bosiddende i EU, og forfatteren 
mener, at integration af statsløse personer og tredjelandsstatsborgere, som juridisk set længe 
har været bosiddende i medlemsstaterne, er en del af denne strategi.

Ændringsforslag af Ignasi Guardans Cambó

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 1, STK. 5

Artikel 16 (direktiv 93/109/EF)

På grundlag af medlemsstaternes 
oplysninger aflægger Kommissionen rapport
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette direktiv ved valget til 
Europa-Parlamentet i 2009, eventuelt 
ledsaget af et forslag til ændring af dette 
direktiv. Rapporten skal især vedrøre 
anvendelsen af artikel 4 og 13.

På grundlag af medlemsstaternes 
oplysninger aflægger Kommissionen rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette direktiv ved valget til 
Europa-Parlamentet i 2009. På baggrund af 
disse oplysninger udarbejder 
Kommissionen en foreløbig undersøgelse 
for at skabe et fælles valgsystem med 
henblik på valget til Europa-Parlamentet i 
2014.

I forbindelse med stk. 1 samarbejder 
medlemsstaterne om efter valget at 
kontrollere eventuelle forekomster af 
dobbelt stemmeafgivelse og 
dobbeltkandidatur; denne kontrol kan 
målrettes mod situationer, hvor der er stor 
sandsynlighed for dobbelt stemmeafgivelse 
eller dobbeltkandidatur.

Medlemsstaterne samarbejder om efter 
valget at kontrollere eventuelle forekomster 
af dobbelt stemmeafgivelse og 
dobbeltkandidatur; denne kontrol kan 
målrettes mod situationer, hvor der er stor 
sandsynlighed for dobbelt stemmeafgivelse 
eller dobbeltkandidatur.

Or. en


