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MÓDOSÍTÁS: 11-16

Véleménytervezet (PE 388.468v02-00)
Ignasi Guardans Cambó
az 1993. december 6-i 93/109/EK tanácsi irányelvnek az állampolgárságuktól eltérő 
tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az 
európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó egyes részletes 
rendelkezései tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvről

Irányelvre irányuló javaslat (COM(2006)0791 – C6-066/2007 – 2006/0277(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Javier Moreno Sánchez

Módosítás: 11
(1) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(1) Tekintettel az állampolgárságuktól eltérő 
tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós 
polgárok aktív és passzív választójogának az 
európai parlamenti választásokon történő 
gyakorlására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 93/109/EK tanácsi 
irányelvnek1 a 2004-es választásokra történő 
alkalmazásáról szóló bizottsági jelentésre, e 
rendelkezések némelyikét módosítani kell.

(1) Tekintettel az állampolgárságuktól eltérő 
tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós 
polgárok aktív és passzív választójogának az 
európai parlamenti választásokon történő 
gyakorlására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról szóló 93/109/EK tanácsi 
irányelvnek a 2004-es választásokra történő 
alkalmazásáról szóló bizottsági jelentésre, e 
rendelkezések némelyikét módosítani kell. 
Az uniós polgárság ugyanazokat a jogokat 
garantálja minden EU-polgár számára, 

  
1 HL L 329., 1993.12.30., 34. o.
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függetlenül attól, hogy magában az 
Unióban vagy pedig harmadik országban 
születtek vagy élnek-e. Az európai 
intézményeknek ennélfogva éberen kell 
gondoskodniuk arról, hogy a valamely 
harmadik országban lakóhellyel rendelkező 
uniós polgárok gyakorolhassák jogaikat az 
európai parlamenti választások esetében. 

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 12
(2A.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2a) Ezen irányelv hatálya nem terjed ki a 
harmadik országok állampolgárainak a 
lakóhelyük szerinti tagállamban rendezett 
választásokon való részvételére vonatkozó 
szabályok meghozatalára.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 13
(2B.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2b) A közösségi jog nem zárja ki, hogy a 
tagállamok saját állampolgáraikon és a 
területükön lakóhellyel rendelkező uniós 
polgárokon kívül aktív és passzív 
választójogot adnak a szóban forgó 
állammal  szoros kapcsolatban álló, 
meghatározott személyeknek1.
1 A C-145/04. sz. Spanyolország kontra Egyesült 
Királyság ügy (EBHT 2006, I-7917. o.) 78. pontja.

Or. en
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Indokolás

A C 145/04. sz. Spanyolország kontra Egyesült Királyság ügy (EBHT 2006., I-7917) 78. 
pontja.

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 14
(2C.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2c) A tagállam népének részét képezik 
azok a hontalanok és olyan személyek, akik 
egyik országnak sem állampolgárai, és akik 
valamely tagállamban huzamosabb ideje 
rendelkeznek lakóhellyel, választásokon 
való részvételük előmozdíthatja jobb 
integrációjukat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Tatjana Ždanoka

Módosítás: 15
1. CIKK, 5. PONT

16. CIKK (93/109/EK irányelv)

A Bizottság a tagállamok által nyújtott 
információk alapján jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
ezen irányelvnek a 2009-es európai 
parlamenti választások során történő 
alkalmazásáról, amelyhez adott esetben 
csatolja az irányelv módosítására irányuló 
javaslatot. Az említett jelentés 
mindenekelőtt a 4. és a 13. cikk 
alkalmazását fogja elemezni.

A Bizottság a tagállamok által nyújtott 
információk alapján jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
ezen irányelvnek a 2009-es európai 
parlamenti választások során történő 
alkalmazásáról. A Bizottság ezen 
információ alapján kidolgozza a 2014-es 
európai parlamenti választásokkal 
kapcsolatos közös választási rendszerre 
irányuló javaslatot. A javaslat tartalmazhat 
ajánlást arra vonatkozóan, hogy 
biztosítsanak az európai parlamenti 
választásokon aktív és passzív választójogot 
azoknak a hontalanoknak és olyan
személyeknek, akik egyik országnak sem 
állampolgárai, de akik valamely 
tagállamban huzamosabb ideje 
rendelkeznek lakóhellyel és azon tagállam 
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népének részét képezik.
Az első bekezdés alkalmazásában a
tagállamok egymással együttműködve 
ellenőrzik a választások után az esetleges 
egynél többszöri szavazás, illetve egynél 
több helyen történő jelölés előfordulását; az 
ellenőrzések olyan helyzetekre 
összpontosíthatók, amelyekben az egynél 
többszöri szavazás, illetve egynél több 
helyen történő jelölés valószínűsége 
nagyobb.

A tagállamok egymással együttműködve 
ellenőrzik a választások után az esetleges 
egynél többszöri szavazás, illetve egynél 
több helyen történő jelölés előfordulását; az 
ellenőrzések olyan helyzetekre 
összpontosíthatók, amelyekben az egynél 
többszöri szavazás, illetve egynél több 
helyen történő jelölés valószínűsége 
nagyobb.

Or. en

Indokolás

A harmadik országok állampolgárainak az Európai Unióban történő beilleszkedését szolgáló 
stratégiákról és eszközökről szóló állásfoglalásában (2006/2056(INI)) a Parlament 
hangsúlyozta az EU-ban élő migránsok politikai életében a polgári részvétel erejét és 
fontosságát, a szerző pedig a hontalanok és harmadik országok tagállamokban jogszerűen, 
huzamosabb ideje lakóhellyel rendelkező polgárainak integrációját e stratégia részének 
tekinti.

Módosítás, előterjesztette: Ignasi Guardans Cambó

Módosítás: 16
1. CIKK, 5. PONT

16. CIKK (93/109/EK irányelv)

A Bizottság a tagállamok által nyújtott 
információk alapján jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
ezen irányelvnek a 2009-es európai 
parlamenti választások során történő 
alkalmazásáról, amelyhez adott esetben 
csatolja az irányelv módosítására irányuló 
javaslatot. Az említett jelentés 
mindenekelőtt a 4. és a 13. cikk 
alkalmazását fogja elemezni. 

A Bizottság a tagállamok által nyújtott 
információk alapján jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
ezen irányelvnek a 2009-es európai 
parlamenti választások során történő 
alkalmazásáról. A Bizottság ezen 
információk alapján előzetes tanulmányt 
készít a 2014-es európai parlamenti 
választásokkal kapcsolatos közös választási 
rendszer létrehozása céljából.

Az első bekezdés alkalmazásában a
tagállamok egymással együttműködve 
ellenőrzik a választások után az esetleges 
egynél többszöri szavazás, illetve egynél 
több helyen történő jelölés előfordulását; az 
ellenőrzések olyan helyzetekre 
összpontosíthatók, amelyekben az egynél 

A tagállamok egymással együttműködve 
ellenőrzik a választások után az esetleges 
egynél többszöri szavazás, illetve egynél 
több helyen történő jelölés előfordulását; az 
ellenőrzések olyan helyzetekre 
összpontosíthatók, amelyekben az egynél 
többszöri szavazás, illetve egynél több 
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többszöri szavazás, illetve egynél több 
helyen történő jelölés valószínűsége 
nagyobb.

helyen történő jelölés valószínűsége 
nagyobb.

Or. en


