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Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 93/109/EΚ του 
Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους 
πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι

Πρόταση οδηγίας (COM(2006)0791 – C6-066/2007 – 2006/0277(CNS) )

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Javier Moreno Sánchez

Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1

(1) Λαμβανομένης υπόψη της έκθεσης 
της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή 
στις εκλογές του 2004 της οδηγίας 
93/109/EΚ του Συμβουλίου για τις 
λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 
τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε 
ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι 
υπήκοοι  πρέπει να γίνει τροποποίηση 
ορισμένων από τις διατάξεις της.

(1) Λαμβανομένης υπόψη της έκθεσης 
της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή 
στις εκλογές του 2004 της οδηγίας 
93/109/EΚ του Συμβουλίου για τις 
λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 
τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε 
ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι 
υπήκοοι  πρέπει να γίνει τροποποίηση 
ορισμένων από τις διατάξεις της.

Η ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης 
εξασφαλίζει τα ίδια δικαιώματα σε όλους 
τους πολίτες της ΕΕ, είτε αυτοί 
γεννήθηκαν ή ζουν στην ίδια την Ένωση ή 
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σε κάποια τρίτη χώρα. Τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα πρέπει να επαγρυπνούν για 
να εξασφαλίζεται στους πολίτες της 
Ένωσης που κατοικούν σε μια τρίτη χώρα 
η άσκηση των δικαιωμάτων τους στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία: Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 12
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Α (νέα)

(2α) Δεν εμπίπτει στο πεδίο της οδηγίας 
αυτής η κατάρτιση κανόνων για τη 
συμμετοχή υπηκόων τρίτων χωρών στις 
εκλογές του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένουν.

Τροπολογία: Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 13
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Β (νέα)

(2β) Η κοινοτική νομοθεσία δεν εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να παράσχουν το δικαίωμα 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις 
ευρωεκλογές σε ορισμένα άτομα που έχουν 
στενούς δεσμούς με το εν λόγω κράτος, 
αλλά δεν είναι πολίτες του ή πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους1.
1Υπόθεση C-145/04 Ισπανίας κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου (2006) Συλλ. Ι-7917, παρ. 78.

Or. en

Αιτιολόγηση

ΥπόθεσηC-145/04 Ισπανίας κατά Ηνωμένου Βασιλείου (2006) Συλλ. Ι-7917, παρ. 78.

Τροπολογία: Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 14
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2Γ (νέα)



AM\666685EL.doc 3/4 PE 388.639v01-00

EL

(2Γ) Οι απάτριδες και όσοι άλλοι δεν έχουν 
την υπηκοότητα κάποιας χώρας, οι οποίοι 
διαμένουν σε ένα κράτος μέλος επί μακρό 
χρονικό διάστημα, αποτελούν μέρος του 
λαού αυτού του κράτους, και η συμμετοχή 
τους στις εκλογές μπορεί να προωθήσει την 
πληρέστερη ένταξή τους.

Τροπολογία: Tatjana Ždanoka

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 16 (οδηγία 93/109/ΕΚ)

Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που 
υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας κατά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009, 
συνοδευόμενη ενδεχομένως από πρόταση 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας. Η εν 
λόγω έκθεση θα αναλύσει ειδικότερα την 
εφαρμογή των άρθρων 4 και 13.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
ώστε να προβαίνουν σε μετεκλογικούς 
ελέγχους για τον ενδεχόμενο εντοπισμό 
διπλής ψήφου και διπλής υποψηφιότητας• οι 
έλεγχοι αυτοί μπορούν να επικεντρωθούν σε 
καταστάσεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα διπλής ψήφου ή διπλής 
υποψηφιότητας.

Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που 
υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας κατά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009. Βάσει 
των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή 
συντάσσει πρόταση για ένα κοινό εκλογικό 
σύστημα για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου το 2014. Η πρόταση μπορεί 
να περιλαμβάνει σύσταση για να παρέχεται 
το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στους απάτριδες και σε 
όσους άλλους δεν έχουν την υπηκοότητα 
κάποιας χώρας, οι οποίοι διαμένουν σε ένα 
κράτος μέλος επί μακρό χρονικό διάστημα 
και αποτελούν μέρος του λαού αυτού του 
κράτους, 

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
ώστε να προβαίνουν σε μετεκλογικούς 
ελέγχους για τον ενδεχόμενο εντοπισμό 
διπλής ψήφου και διπλής υποψηφιότητας• οι 
έλεγχοι αυτοί μπορούν να επικεντρωθούν σε 
καταστάσεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα διπλής ψήφου ή διπλής 
υποψηφιότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο τόνισε στο ψήφισμά του περί στρατηγικών και μέσων για την ένταξη των 
μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/2056(ΙΝΙ)) πόσο σοβαρό και σπουδαίο είναι να 
συμμετέχουν ως πολίτες στην πολιτική ζωή οι μετανάστες που ζουν στην ΕΕ. Ο συντάκτης  
πιστεύει πως αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής η ένταξη των απατρίδων και των υπηκόων 
τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα επί μακρό χρονικό διάστημα στο κράτος μέλος.

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 16 (οδηγία 93/109/ΕΚ)

Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που 
υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας κατά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009, 
συνοδευόμενη ενδεχομένως από πρόταση 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας. Η εν 
λόγω έκθεση θα αναλύσει ειδικότερα την 
εφαρμογή των άρθρων 4 και 13.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
ώστε να προβαίνουν σε μετεκλογικούς 
ελέγχους για τον ενδεχόμενο εντοπισμό 
διπλής ψήφου και διπλής υποψηφιότητας· οι 
έλεγχοι αυτοί μπορούν να επικεντρωθούν σε 
καταστάσεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα διπλής ψήφου ή διπλής 
υποψηφιότητας.

Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που 
υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας κατά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009. Βάσει 
των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή 
προπαρασκευαστική μελέτη  με σκοπό να 
θεσπισθεί ένα κοινό εκλογικό σύστημα για 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
το 2014. 
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
ώστε να προβαίνουν σε μετεκλογικούς 
ελέγχους για τον ενδεχόμενο εντοπισμό 
διπλής ψήφου και διπλής υποψηφιότητας• οι 
έλεγχοι αυτοί μπορούν να επικεντρωθούν σε 
καταστάσεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα διπλής ψήφου ή διπλής 
υποψηφιότητας.


