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Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 93/109/KE tas-6 ta' Diċembru 1993 
dwar arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-
elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew għaċ-ċittadini ta' l-Unjoni li joqgħodu fi Stat Membru 
li tiegħu ma jkunux ċittadini

Proposta għal direttiva (COM(2006)0791 – C6-066/2007 – 2006/0277(CNS))

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda mressqa minn  Javier Moreno Sánchez

Emenda 11
PREMESSA 1 

(1) Ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni għall-elezzjonijiet ta' l-2004 
tad-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE li 
jistipula arranġamenti dettaljati għall-
eżerċizzju tad-dritt tal-vot u tal-kandidatura 
fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
għall-ċittadini ta’ l-Unjoni residenti fi Stat 
Membru fejn ma twieldux wera l-ħtieġa li 
jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet tad-
Direttiva.

(1) Ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni għall-elezzjonijiet ta' l-2004 
tad-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE dwar 
arranġamenti dettaljati sabiex jiġi eżerċitat 
id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-
elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew 
għaċ-ċittadini ta' l-Unjoni li joqgħodu fi Stat 
Membru li tiegħu ma jkunux ċittadini wera l-
ħtieġa li jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva. Iċ-ċittadinanza ta' l-Unjoni 
tiggarantixxi l-istess drittijiet liċ-ċittadini 
kollha ta' l-Unjoni Ewropea, 
indipendentement minn fejn twieldu jew 
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jekk humiex residenti ġewwa l-Unjoni 
nnifisha jew fi Stat terz, għaldaqstant, l-
istituzzjonijiet Ewropej iridu jieħdu ħsieb li 
jkun garantit l-eżerċizzju tad-drittijiet taċ-
ċittadini ta' l-Unjoni residenti fi Stat terz fl-
elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew.    

Or. es

Emenda mressqa minn  Tatjana Ždanoka

Emenda 12
PREMESSA 2 A (ġdida)

(2a) Imur lil hinn mill-ambitu ta' din id-
Direttiva li tistabbilixxi regoli dwar il-
parteċipazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi 
fl-elezzjonijiet ta' l-Istat Membru li 
joqogħdu fih.

Or. en

Emenda mressqa minn  Tatjana Ždanoka

Emenda 13
PREMESSA 2 B (ġdida)

(2b) Il-liġi Komunitarja ma tipprekludix l-
Istati Membri milli jagħtu d-dritt għall-vot 
u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew lil persuni partikolari 
li għandhom rabtiet mill-qrib ma' l-Istat in 
kwistjoni, minbarra ċ-ċittadini tiegħu stess 
jew ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea residenti 
fit-territorju ta' dak l-Istat1.
1 Kawża C-145/04 Spanja vs ir-Renju Unit [2006] 
ECR I 7917, paragrafu 78.

Or. en

Ġustifikazzjoni

1 Kawża C-145/04 Spanja vs ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u ta’ l-Irlanda ta’ Fuq [2006] 
ECR I 7917, paragrafu 78.
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Emenda mressqa minn  Tatjana Ždanoka

Emenda 14
PREMESSA 2 C (ġdida)

(2c) Persuni bla stat u oħrajn li 
m'għandhom iċ-ċittadinanza ta' l-ebda 
pajjiż, li ilhom residenti fi Stat Membru, 
huma parti mill-poplu ta' dak l-Istat 
Membru, u l-parteċipazzjoni tagħhom fl-
elezzjonijiet tista' tippromwovi l-
integrazzjoni aħjar tagħhom.

Or. en

Emenda mressqa minn  Tatjana Ždanoka

Emenda 15
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 16 (Direttiva 93/109/KE)

Il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri, 
għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva fl-elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew ta’ l-2009, flimkien ma', jekk 
xieraq, proposta għall-emenda għal din id-
Direttiva. Dan ir-rapport għandu janalizza 
b'mod partikolari l-applikazzjoni ta' l-
Artikoli 4 u 13.

Il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri, 
għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva fl-elezzjonijiet għall-Parlament 
Ewropew ta’ l-2009. Fuq il-bażi ta' dik l-
informazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tfassal proposta għal sistema elettorali 
komuni għall-elezzjonijiet għall-Parlament 
Ewropew ta' l-2014. Il-proposta tista' 
tinkludi rakkomandazzjoni biex jingħata d-
dritt għall-vot jew għall-kandidatura 
f'elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew lil 
persuni bla stat u oħrajn li m'għandhom iċ-
ċittadinanza ta' l-ebda pajjiż, iżda li ilhom 
residenti fi Stat Membru u huma parti mill-
poplu ta' dak l-Istat Membru.

Għall-għanijiet ta' l-ewwel subparagrafu, l-
Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom biex jagħmlu kontrolli wara l-
elezzjonijiet dwar il-possibbiltà ta’ 

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom biex jagħmlu kontrolli wara l-
elezzjonijiet dwar il-possibbiltà ta’ 
votazzjoni doppja u kandidatura doppja;  
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votazzjoni doppja u kandidatura doppja;  
dawn il-kontrolli jistgħu jikkonċentraw fuq 
sitwazzjonijiet fejn hemm probabbiltà akbar 
ta’ vot doppju u kandidatura doppja.

dawn il-kontrolli jistgħu jikkonċentraw fuq 
sitwazzjonijiet fejn hemm probabbiltà akbar 
ta’ vot doppju u kandidatura doppja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tiegħu (2006/2056(INI)) dwar l-istrateġiji u l-mezzi ta' integrazzjoni ta' l-
immigranti fl-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew enfasizza l-qawwa u l-importanza tal-
parteċipazzjoni ċivika fil-ħajja politika ta' l-immigranti li jgħixu fl-UE, u l-awtur jikkunsidra 
l-integrazzjoni ta' persuni bla stat u ċittadini ta' pajjiżi terzi li ilhom legalment residenti fl-
Istati Membri bħala parti minn din l-istrateġija. 

Emenda mressqa minn  Ignasi Guardans Cambó

Emenda 16
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 16 (Direttiva 93/109/KE)

Il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri, 
għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva fl-elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew ta’ l-2009, flimkien ma', jekk 
xieraq, proposta għall-emenda għal din id-
Direttiva. Dan ir-rapport għandu janalizza 
b'mod partikolari l-applikazzjoni ta' l-
Artikoli 4 u 13. 

Il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’
informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri, 
għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva fl-elezzjonijiet għall-Parlament 
Ewropew ta’ l-2009. Fuq il-bażi ta' dik l-
informazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tipprepara studju preliminari bl-għan li 
tistabilixxi sistema elettorali komuni għall-
elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew ta' 
l-2014.

Għall-għanijiet ta' l-ewwel subparagrafu, l-
Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom biex jagħmlu kontrolli wara l-
elezzjonijiet dwar il-possibbiltà ta’ 
votazzjoni doppja u kandidatura doppja; 
dawn il-kontrolli jistgħu jikkonċentraw fuq 
sitwazzjonijiet fejn hemm probabbiltà akbar 
ta’ vot doppju u kandidatura doppja;

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom biex jagħmlu kontrolli wara l-
elezzjonijiet dwar il-possibbiltà ta’ 
votazzjoni doppja u kandidatura doppja;  
dawn il-kontrolli jistgħu jikkonċentraw fuq 
sitwazzjonijiet fejn hemm probabbiltà akbar 
ta’ vot doppju u kandidatura doppja;

Or. en
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