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Arvamuse projekt (PE 388.468v02-00)
Ignasi Guardans Cambó
Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 6. detsembri 1993. 
aasta direktiivi 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel liikmesriigis 
elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja 
kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel

Ettepanek võtta vastu direktiiv (KOM(2006)0791 – C6-066/2007 – 2006/0277(CNS))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Javier Moreno Sánchez

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 1

(1) Pidades silmas komisjoni aruannet 
nõukogu direktiivi 93/109/EÜ1 (millega 
sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel 
liikmesriigis elavad, kuid selle riigi 
kodakondsuseta liidu kodanikud saavad 
kasutada õigust hääletada ja kandideerida 
Euroopa Parlamendi valimistel) kohaldamise 
kohta 2004. aasta valimistel, tuleks muuta 
kõnealuse direktiivi teatavaid sätteid.

(1) Pidades silmas komisjoni aruannet 
nõukogu direktiivi 93/109/EÜ2 (millega 
sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel 
liikmesriigis elavad, kuid selle riigi 
kodakondsuseta liidu kodanikud saavad 
kasutada õigust hääletada ja kandideerida 
Euroopa Parlamendi valimistel) kohaldamise 
kohta 2004. aasta valimistel, tuleks muuta 
kõnealuse direktiivi teatavaid sätteid. 
Euroopa Liidu kodakondsus tagab samad 
õigused kõikidele ELi kodanikele, 
hoolimata sellest, kas nad on sündinud või 
elavad Euroopa Liidus või kolmandas 

  
1 EÜT L 329, 30.12.1993, lk 34.
2 EÜT L 329, 30.12.1993, lk 34.
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riigis.  Euroopa institutsioonid peavad 
seega tagama, et kolmandas riigis elavatel 
Euroopa Liidu kodanikel oleks võimalik 
Euroopa Parlamendi valimistel oma õigusi 
kasutada.  

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 12
PÕHJENDUS 2 A (uus)

(2 a) Kolmandate riikide kodanike 
osalemist nende elukohaliikmesriigi 
valimistel käsitlevate eeskirjade 
kehtestamine ei kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d) Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 13
PÕHJENDUS 2 B (uus)

(2 b) Ühenduse õigus ei keela liikmesriigil 
anda õigust hääletada ja kandideerida 
Euroopa Parlamendi valimistel isikutele, 
kelle kohta on leitud, et neil on selle riigiga 
tihe side, kuid kes ei ole selle riigi 
kodanikud või selle riigi territooriumil 
elavad Euroopa Liidu kodanikud1.   
1 Otsus kohtuasjas C-145/04: Hispaania v. 
Ühendkuningriik, EKL 2006, lk I-7917, punkt 78.

Or. en

Selgitus

Otsus kohtuasjas C-145/04: Hispaania v. Ühendkuningriik, EKL 2006, lk I-7917, punkt 78.
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Muudatusettepaneku esitaja(d) Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 14
PÕHJENDUS 2 C (uus)

(2 c) Kodakondsuseta isikud ja teised ühegi 
riigi kodakondsuseta isikud, kelle 
pikaajaline elukoht on liikmesriigis, 
moodustavad osa selle liikmesriigi 
elanikkonnast ja nende osalemine 
valimistel võib edendada nende paremat 
integreerimist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d) Tatjana Ždanoka

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikkel 16 (direktiiv 93/109/EÜ)

Lähtuvalt liikmesriikide edastatud teabest 
koostab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta Euroopa Parlamendi 
2009. aasta valimistel, millele lisatakse 
vajaduse korral direktiivi muutmise 
ettepanek. Nimetatud aruandes pööratakse 
erilist tähelepanu artiklite 4 ja 13 
kohaldamise analüüsimisele. 

Lähtuvalt liikmesriikide edastatud teabest 
koostab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta Euroopa Parlamendi 
2009. aasta valimistel. Nimetatud teabe 
põhjal koostab komisjon ühtse 
valimissüsteemi ettepaneku Euroopa 
Parlamendi 2014. aasta valimisteks. 
Ettepanek võib sisaldada soovitust anda 
õigus hääletada ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi valimistel kodakondsuseta 
isikutele ja teistele ühegi riigi 
kodakondsuseta isikutele, kelle pikaajaline 
elukoht on liikmesriigis ja kes moodustavad 
osa selle liikmesriigi elanikkonnast.

Esimese lõigu kohaldamisel teevad 
liikmesriigid omavahel koostööd, et 
kontrollida pärast valimisi võimalikke 
ilmnevaid topelthääletamise ja -
kandideerimise juhte; nimetatud kontrollide 
puhul võib keskenduda juhtudele, mille 

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et 
kontrollida pärast valimisi võimalikke 
ilmnevaid topelthääletamise ja -
kandideerimise juhte; nimetatud kontrollide 
puhul võib keskenduda juhtudele, mille 
puhul topelthääletamise ja -kandideerimise 
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puhul topelthääletamise ja -kandideerimise 
tõenäosus on suurem.

tõenäosus on suurem.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament rõhutas resolutsioonis, mis käsitles strateegiaid ja vahendeid 
sisserändajate integreerimiseks Euroopa Liidus (2006/2056(INI)), et ELis elavate 
ümberasujate kodanikuosalus poliitilises elus on oluline, ning muudatusettepaneku esitaja 
peab pikaajaliselt liikmesriigis elavate kodakondsuseta isikute ja kolmandate riikide kodanike 
integratsiooni käesoleva strateegia osaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d) Ignasi Guardans Cambó

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikkel 16 (direktiiv 93/109/EÜ)

Lähtuvalt liikmesriikide edastatud teabest 
koostab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta Euroopa Parlamendi 
2009. aasta valimistel, millele lisatakse 
vajaduse korral direktiivi muutmise 
ettepanek. Nimetatud aruandes pööratakse 
erilist tähelepanu artiklite 4 ja 13 
kohaldamise analüüsimisele.  

Lähtuvalt liikmesriikide edastatud teabest 
koostab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta Euroopa Parlamendi 
2009. aasta valimistel. Nimetatud teabe 
põhjal viib komisjon läbi esialgse uuringu, 
et koostada ühtne valimissüsteem Euroopa 
Parlamendi 2014. aasta valimisteks.

Esimese lõigu kohaldamisel teevad 
liikmesriigid omavahel koostööd, et 
kontrollida pärast valimisi võimalikke 
ilmnevaid topelthääletamise ja -
kandideerimise juhte; nimetatud kontrollide 
puhul võib keskenduda juhtudele, mille 
puhul topelthääletamise ja -kandideerimise 
tõenäosus on suurem.

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et 
kontrollida pärast valimisi võimalikke 
ilmnevaid topelthääletamise ja -
kandideerimise juhte; nimetatud kontrollide 
puhul võib keskenduda juhtudele, mille 
puhul topelthääletamise ja -kandideerimise 
tõenäosus on suurem.

Or. en


