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GROZĪJUMI Nr. 11-16

Atzinuma projekts (PE 388.468v02-00)
Ignasi Guardans Cambó
Priekšlikums Padomes direktīvai, ar kuru groza 1993. gada 6. decembra Direktīvu 93/109/EK, 
ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav

Direktīvas priekšlikums (COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Javier Moreno Sánchez

Grozījums Nr. 11
1. APSVĒRUMS

(1) Komisijas ziņojums par Padomes 
Direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki 
izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību 
kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas 
dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav1  
piemērošanu 2004. gada vēlēšanām atklāja 
nepieciešamību grozīt dažus minētās 
direktīvas noteikumus.

(1) Komisijas ziņojums par Padomes 
Direktīvas 93/109/EK, ar ko nosaka sīki 
izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību 
kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas 
dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav2  
piemērošanu 2004. gada vēlēšanām atklāja 
nepieciešamību grozīt dažus minētās 
direktīvas noteikumus. Savienības pilsonība 
garantē vienas un tās pašas tiesības visiem 
ES pilsoņiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir 
dzimuši/dzīvo Savienībā vai trešā valstī. 
Tādējādi Eiropas iestādēm jāraugās, lai 
Savienības pilsoņi, kas dzīvo trešā valstī, 

  
1 OV L 329, 30.12.1993., 34. lpp.
2 OV L 329, 30.12.1993., 34. lpp.
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varētu izmantot savas tiesības Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu gadījumā. 

Or. es

Grozījumu iesniedza Tatjana Ždanoka

Grozījums Nr. 12
2.A APSVĒRUMS (jauns)

(2a) Noteikumu paredzēšana par trešo 
valstu pilsoņu dalību tās dalībvalsts 
vēlēšanās, kurā tie dzīvo, pārsniedz šīs 
Direktīvas darbības jomu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Tatjana Ždanoka

Grozījums Nr. 13
2.B APSVĒRUMS (jauns)

(2b) Kopienas tiesību akti neizslēdz to, ka 
dalībvalstis var piešķirt balsstiesības un 
tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās savā teritorijā dzīvojošām 
noteiktām personām, kurām ir cieša saikne 
ar minēto dalībvalsti, bet kuras nav šīs 
dalībvalsts vai Eiropas Savienības pilsoņi1.
1 Lieta C-145/04 Spānija pret Apvienoto Karalisti 
[2006], Krājums I-7917, 78. punkts.

Or. en

Pamatojums

Lieta C-145/04 Spānija pret Apvienoto Karalisti [2006], Krājums I-7917, 78. punkts.
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Grozījumu iesniedza Tatjana Ždanoka

Grozījums Nr. 14
2.C APSVĒRUMS (jauns)

(2c) Tie bezvalstnieki un citas personas bez 
nevienas valsts pilsonības, kuri ir 
dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, ir daļa no 
šīs dalībvalsts tautas, un dalība vēlēšanās 
var veicināt viņu labāku integrāciju.

Or. en

Grozījumu iesniedza Tatjana Ždanoka

Grozījums Nr. 15
1. PANTA 5. PUNKTS

16. pants (Direktīva 93/109/EK)

Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu 2009. gada vēlēšanām, 
vajadzības gadījumā pievienojot šīs 
direktīvas grozījumu priekšlikumu. 
Minētajā ziņojumā analizē jo īpaši 4. un 
13. panta piemērošanu.

Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu 2009. gada vēlēšanām.
Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija 
izstrādā priekšlikumu vienotai vēlēšanu 
sistēmai 2014. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām. Priekšlikumā var tikt iekļauts 
ieteikums piešķirt balsstiesības un tiesības 
kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
bezvalstniekiem un citām personām bez 
nevienas valsts pilsonības, kuri ir 
dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji un daļa no 
šīs dalībvalsts tautas.

Šā panta pirmās daļas nolūkā dalībvalstis 
savstarpēji sadarbojas, lai veiktu 
pēcvēlēšanu pārbaudes, lai atklātu 
iespējamos divkāršas balsošanas un 
divkāršas kandidēšanas gadījumus; šīs 
pārbaudes un inspekcijas var būt vērstas uz
situācijām, kurās pastāv lielāka divkāršas 
balsošanas un divkāršas kandidēšanas 
iespējamība.

Dalībvalstis savstarpēji sadarbojas, lai veiktu 
pēcvēlēšanu pārbaudes, lai atklātu 
iespējamos divkāršas balsošanas un 
divkāršas kandidēšanas gadījumus; šīs 
pārbaudes un inspekcijas var būt vērstas uz 
situācijām, kurās pastāv lielāka divkāršas 
balsošanas un divkāršas kandidēšanas 
iespējamība.

Or. en
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Pamatojums

Savā rezolūcijā par stratēģiju un līdzekļiem imigrantu integrācijai Eiropas Savienībā 
(2006/2056(INI)) Parlaments uzsvēra, cik efektīva un svarīga ES dzīvojošo migrantu 
politiskajā dzīvē ir sabiedriskā līdzdalība, un autore uzskata, ka šajā stratēģijā ietilpst arī to 
bezvalstnieku un trešo valstu pilsoņu integrācija, kuri ir dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji.

Grozījumu iesniedza Ignasi Guardans Cambó

Grozījums Nr. 16
1. PANTA 5. PUNKTS

16. pants (Direktīva 93/109/EK)

Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu 2009. gada vēlēšanām, 
vajadzības gadījumā pievienojot šīs 
direktīvas grozījumu priekšlikumu. 
Minētajā ziņojumā analizē jo īpaši 4. un 
13. panta piemērošanu. 

Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas 
piemērošanu 2009. gada vēlēšanām. 
Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija 
izstrādā provizorisku pētījumu ar mērķi 
izveidot vienotu vēlēšanu sistēmu 
2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Šā panta pirmās daļas nolūkā dalībvalstis 
savstarpēji sadarbojas, lai veiktu 
pēcvēlēšanu pārbaudes, lai atklātu 
iespējamos divkāršas balsošanas un 
divkāršas kandidēšanas gadījumus; šīs 
pārbaudes un inspekcijas var būt vērstas uz 
situācijām, kurās pastāv lielāka divkāršas 
balsošanas un divkāršas kandidēšanas 
iespējamība.

Dalībvalstis savstarpēji sadarbojas, lai veiktu 
pēcvēlēšanu pārbaudes, lai atklātu 
iespējamos divkāršas balsošanas un 
divkāršas kandidēšanas gadījumus; šīs 
pārbaudes un inspekcijas var būt vērstas uz 
situācijām, kurās pastāv lielāka divkāršas 
balsošanas un divkāršas kandidēšanas 
iespējamība.

Or. en


