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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Javier Moreno Sánchez

Pakeitimas 11
1 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(1) Komisijos ataskaita apie Tarybos 
direktyvos 93/109/EB, nustatančios išsamias 
priemones Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir 
nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis 
balsavimo teise ir būti kandidatais per 
Europos Parlamento rinkimus1 taikymą 
2004 m. rinkimams atskleidė poreikį pakeisti 
kai kurias direktyvos nuostatas.

(1) Komisijos ataskaita apie Tarybos 
direktyvos 93/109/EB, nustatančios išsamias 
priemones Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems valstybėje narėje ir 
nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis 
balsavimo teise ir būti kandidatais per 
Europos Parlamento rinkimus2 taikymą 
2004 m. rinkimams atskleidė poreikį pakeisti 
kai kurias direktyvos nuostatas. Europos 
Sąjungos pilietybė visiems Europos 
Sąjungos piliečiams užtikrina vienodas 
teises, nepriklausomai nuo to, ar jų gimimo 
ir gyvenamoji vieta yra pačioje ES, ar 

  
1 OL L 329, 1993 12 30, p. 34.
2 OL L 329, 1993 12 30, p. 34.
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trečiojoje šalyje. Todėl Europos institucijos 
privalo atidžiai stebėti, ar trečiojoje šalyje 
gyvenantiems Sąjungos piliečiams 
užtikrinamos galimybės pasinaudoti savo 
teisėmis per Europos Parlamento rinkimus. 

Or. es

Pakeitimą pateikė Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 12
2A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2a) Trečiųjų šalių piliečių dalyvavimo 
valstybės narės, kurioje jie gyvena, 
rinkimuose taisyklių nustatymas nėra šios 
direktyvos taikymo sritis.

Or. en

Pakeitimą pateikė Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 13
2B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2b) Bendrijos teisė nedraudžia valstybėms 
narėms suteikti teisės tam tikriems su jomis 
glaudų ryšį turintiems asmenims, kurie 
nėra jų piliečiai arba jų teritorijoje 
gyvenantys Europos Sąjungos piliečiai, 
balsuoti ir iškelti savo kandidatūrą per 
Europos Parlamento rinkimus1.
1 Byla C-145/04 Ispanija prieš Jungtinę Karalystę 
[2006] Rink. p. I-7917, 78 punktas.

Or. en

Pagrindimas

Byla C-145/04 Ispanija prieš Jungtinę Karalystę [2006] Rink. p. I-7917, 78 punktas.
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Pakeitimą pateikė Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 14
2C KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

(2c) Asmenys be pilietybės ir kiti jokios 
šalies pilietybės neturintys asmenys, ilgai 
gyvenantys valstybėje narėje, yra tą valstybę 
narę sudarančių gyventojų dalis ir jų 
dalyvavimas rinkimuose gali paskatinti 
geresnę jų integraciją.

Or. en

Pakeitimą pateikė Tatjana Ždanoka

Pakeitimas 15
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

16 straipsnis (Direktyva 93/109/EB)

Komisija, remdamasi valstybių narių 
pateikta informacija, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios 
direktyvos taikymą 2009 m. vyksiantiems 
rinkimams į Europos Parlamentą ir, jei 
reikia, pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti 
šią direktyvą. Minėtoje ataskaitoje ypač 
analizuojamas 4 ir 13 straipsnių taikymas.

Komisija, remdamasi valstybių narių 
pateikta informacija, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios 
direktyvos taikymą 2009 m. vyksiantiems 
rinkimams į Europos Parlamentą. 
Remdamasi šia informacija Komisija 
pateikia pasiūlymą dėl bendros rinkimų 
sistemos 2014 m. įvyksiantiems Europos 
Parlamento rinkimams. Į pasiūlymą gali 
būti įtraukta rekomendacija suteikti teisę 
balsuoti ir būti kandidatais per Europos 
Parlamento rinkimus asmenims be 
pilietybės ir kitiems jokios šalies pilietybės 
neturintiems asmenims, kurie ilgai gyvena 
valstybėje narėje ir  yra tą valstybę narę 
sudarančių gyventojų dalis 

Pirmajame punkte nurodytu tikslu
valstybės narės bendradarbiauja siekdamos 
po rinkimų atlikti patikrinimus ir galimų 
balsavimo du kartus ir buvimo kandidatu 
dviejose vietose atvejų tyrimus; šie 
patikrinimai ir tyrimai gali būti atliekami tik 
tais atvejais, kai yra didesnė balsavimo du 
kartus arba buvimo kandidatu dviejose 
vietose tikimybė.

Valstybės narės bendradarbiauja siekdamos 
po rinkimų atlikti patikrinimus ir galimų 
balsavimo du kartus ir buvimo kandidatu 
dviejose vietose atvejų tyrimus; šie 
patikrinimai ir tyrimai gali būti atliekami tik 
tais atvejais, kai yra didesnė balsavimo du 
kartus arba buvimo kandidatu dviejose 
vietose tikimybė.
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Or. en

Pagrindimas

Rezoliucijoje dėl imigrantų integracijos Europos Sąjungoje strategijos ir priemonių 
(2006/2056(INI)) Parlamentas pabrėžė ES gyvenančių migrantų pilietinio dalyvavimo 
politiniame gyvenime svarbą ir autorius mano, kad asmenų be pilietybės ir ilgai legaliai 
valstybėje narėje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integravimas yra šios strategijos dalis.

Pakeitimą pateikė Ignasi Guardans Cambó

Pakeitimas 16
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

16 straipsnis (Direktyva 93/109/EB)

Komisija, remdamasi valstybių narių 
pateikta informacija, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios 
direktyvos taikymą 2009 m. vyksiantiems 
rinkimams į Europos Parlamentą ir, jei 
reikia, pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti 
šią direktyvą. Minėtoje ataskaitoje ypač 
analizuojamas 4 ir 13 straipsnių taikymas. 

Komisija, remdamasi valstybių narių 
pateikta informacija, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios 
direktyvos taikymą 2009 m. vyksiantiems 
rinkimams į Europos Parlamentą. 
Remdamasi šia informacija Komisija 
parengia išankstinį tyrimą siekiant įvesti 
bendrą rinkimų sistemą 2014 m. 
įvyksiantiems Europos Parlamento 
rinkimams.

Pirmajame punkte nurodytu tikslu
valstybės narės bendradarbiauja siekdamos 
po rinkimų atlikti patikrinimus ir galimų 
balsavimo du kartus ir buvimo kandidatu 
dviejose vietose atvejų tyrimus; šie 
patikrinimai ir tyrimai gali būti atliekami tik 
tais atvejais, kai yra didesnė balsavimo du 
kartus arba buvimo kandidatu dviejose 
vietose tikimybė.

Valstybės narės bendradarbiauja siekdamos 
po rinkimų atlikti patikrinimus ir galimų 
balsavimo du kartus ir buvimo kandidatu 
dviejose vietose atvejų tyrimus; šie 
patikrinimai ir tyrimai gali būti atliekami tik 
tais atvejais, kai yra didesnė balsavimo du 
kartus arba buvimo kandidatu dviejose 
vietose tikimybė.

Or. en
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