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TARKISTUKSET 11-16

Lausuntoluonnos (PE 388.468v02-00)
Ignasi Guardans Cambó
niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, 
Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 
93/109/EY muuttamisesta

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Komissio on antanut kertomuksen niille 
unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen 
kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa 
kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY 
soveltamisesta vuonna 2004 järjestetyissä 
Euroopan parlamentin vaaleissa. 
Kertomuksesta käy ilmi, että tiettyjä 
direktiivin säännöksiä olisi muutettava.

(1) Komissio on antanut kertomuksen niille 
unionin kansalaisille, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen 
kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa 
kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 
annetun neuvoston direktiivin 93/109/EY 
soveltamisesta vuonna 2004 järjestetyissä 
Euroopan parlamentin vaaleissa. 
Kertomuksesta käy ilmi, että tiettyjä 
direktiivin säännöksiä olisi muutettava.
Unionin kansalaisuus takaa samat oikeudet 
kaikille Euroopan unionin kansalaisille 
riippumatta siitä, sijaitseeko heidän 
syntymä- tai asuinpaikkansa Euroopan 
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unionissa tai kolmannessa valtiossa, siksi 
Euroopan unionin toimielinten on 
valvottava, että kolmansissa valtioissa 
asuvat unionin kansalaiset voivat käyttää 
oikeuksiaan Euroopan parlamentin 
vaaleissa.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 12
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

(2 a) Tämän direktiivin soveltamisalaan ei 
kuulu kolmansien valtioiden kansalaisten 
osallistumista asuinvaltionsa vaaleihin 
koskevien sääntöjen vahvistaminen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 13
JOHDANTO-OSAN 2 B KAPPALE (uusi)

(2 b) Yhteisön oikeus ei estä jäsenvaltioita 
antamasta äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta 
Euroopan parlamentin vaaleissa tietyille 
henkilöille, joilla on niihin läheinen side 
mutta jotka eivät ole niiden omia 
kansalaisia tai niiden alueella asuvia 
unionin kansalaisia1.

_______________
1 Asia C-145/04 Espanjan kuningaskunta 
vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta, Kok. 
2006, s. I–7917, 78 kohta.

Or. en
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Perustelu

Asia C-145/04 Espanjan kuningaskunta vastaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
Yhdistynyt kuningaskunta, Kok. 2006, s. I–7917, 78 kohta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 14
JOHDANTO-OSAN 2 C KAPPALE (uusi)

(2 c) Kansalaisuudettomat henkilöt sekä 
muut henkilöt, joilla ole minkään maan 
kansalaisuutta ja jotka ovat asuneet 
pitkään jäsenvaltiossa, ovat osa 
jäsenvaltion kansaa ja heidän 
osallistumisensa vaaleihin voi edistää 
heidän integroitumistaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

16 artikla (direktiivi 93/109/EY)

Komissio antaa jäsenvaltioiden 
toimittamien tietojen perusteella 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta vuoden 2009 Euroopan 
parlamentin vaaleissa, ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksen tämän direktiivin 
muuttamisesta. Kyseisessä kertomuksessa 
analysoidaan erityisesti 4 ja 13 artiklan 
soveltamista.

Komissio antaa jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen perusteella Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta vuoden 2009 
Euroopan parlamentin vaaleissa. Näiden 
tietojen perusteella komissio laatii 
ehdotuksen yhteisestä vaalijärjestelmästä 
vuoden 2014 Euroopan parlamentin 
vaaleja varten. Ehdotukseen voi sisältyä 
suositus antaa äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin 
vaaleissa kansalaisuudettomille henkilöille 
sekä muille henkilöille, joilla ole minkään 
maan kansalaisuutta ja jotka ovat asuneet 
pitkään jäsenvaltiossa ja ovat osa kyseisen 
jäsenvaltion kansaa.

Ensimmäistä kohtaa sovellettaessa
jäsenvaltioiden on vaalien jälkeen 

Jäsenvaltioiden on vaalien jälkeen 
yhteistyössä tarkistettava, esiintyykö 
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yhteistyössä tarkistettava, esiintyykö 
useammin kuin kerran tapahtuvaa 
äänestämistä ja ehdokkaaksi asettumista; 
näissä tarkistuksissa ja todentamisissa
voidaan keskittyä tilanteisiin, joissa 
useammin kuin kerran äänestäminen tai 
ehdokkaaksi asettuminen on todennäköistä.

useammin kuin kerran tapahtuvaa 
äänestämistä ja ehdokkaaksi asettumista; 
näissä tarkistuksissa ja todentamisissa 
voidaan keskittyä tilanteisiin, joissa 
useammin kuin kerran äänestäminen tai 
ehdokkaaksi asettuminen on todennäköistä.

Or. en

Perustelu

Päätöslauselmassaan maahanmuuttajien kotouttamista Euroopan unionissa koskevasta 
strategiasta ja välineistä (2006/2056(INI)) Euroopan parlamentti korosti, että Euroopan 
unionissa elävien maahanmuuttajien osallistuminen poliittiseen toimintaan on tärkeää, ja 
tarkistuksen esittäjänä katson, että kansalaisuudettomien henkilöiden ja laillisesti 
jäsenvaltioissa asuvien kolmansien maiden kansalaisten integroituminen on osa tätä 
strategiaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ignasi Guardans Cambó

Tarkistus 16
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

16 artikla (direktiivi 93/109/EY)

Komissio antaa jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen perusteella Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta vuoden 2009 
Euroopan parlamentin vaaleissa, ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksen tämän direktiivin 
muuttamisesta. Kyseisessä kertomuksessa 
analysoidaan erityisesti 4 ja 13 artiklan 
soveltamista.

Komissio antaa jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen perusteella Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
direktiivin soveltamisesta vuoden 2009 
Euroopan parlamentin vaaleissa. Näiden 
tietojen perusteella komissio tekee 
alustavan tutkimuksen yhteisen 
vaalijärjestelmän vahvistamisesta vuoden 
2014 Euroopan parlamentin vaaleja varten.

Ensimmäistä kohtaa sovellettaessa
jäsenvaltioiden on vaalien jälkeen 
yhteistyössä tarkistettava, esiintyykö 
useammin kuin kerran tapahtuvaa 
äänestämistä ja ehdokkaaksi asettumista; 
näissä tarkistuksissa ja todentamisissa 
voidaan keskittyä tilanteisiin, joissa 
useammin kuin kerran äänestäminen tai 
ehdokkaaksi asettuminen on todennäköistä.

Jäsenvaltioiden on vaalien jälkeen 
yhteistyössä tarkistettava, esiintyykö 
useammin kuin kerran tapahtuvaa 
äänestämistä ja ehdokkaaksi asettumista; 
näissä tarkistuksissa ja todentamisissa 
voidaan keskittyä tilanteisiin, joissa 
useammin kuin kerran äänestäminen tai 
ehdokkaaksi asettuminen on todennäköistä.

Or. en
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