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Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG van de Raad 
van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief 
kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de 
Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn

Voorstel voor een richtlijn (COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Javier Moreno Sánchez

Amendement 11
OVERWEGING 1

(1) In het licht van het verslag van de 
Commissie over de toepassing van Richtlijn 
93/109/EG van de Raad van 6 december 
1993 tot vaststelling van de wijze van 
uitoefening van het actief en passief 
kiesrecht bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement ten behoeve van de 
burgers van de Unie die verblijven in een 
lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn  op 
de verkiezingen van 2004, dienen bepaalde 
bepalingen daarvan te worden gewijzigd.

(1) In het licht van het verslag van de 
Commissie over de toepassing van Richtlijn 
93/109/EG van de Raad van 6 december 
1993 tot vaststelling van de wijze van 
uitoefening van het actief en passief 
kiesrecht bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement ten behoeve van de 
burgers van de Unie die verblijven in een 
lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn  op 
de verkiezingen van 2004, dienen bepaalde 
bepalingen daarvan te worden gewijzigd.
Het burgerschap van de Unie garandeert 
dezelfde rechten aan alle burgers van de 
Europese Unie, ongeacht hun 
geboorteplaats of woonplaats zich in de 
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Unie of in een derde land bevindt, en uit 
dien hoofde zien de Europese instellingen 
erop toe dat de uitoefening van de rechten 
van de burgers van de Unie die in een 
derde land woonachtig zijn, bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
worden gewaarborgd.

Or. es

Amendement ingediend door Tatjana Ždanoka

Amendement 12
OVERWEGING 2 BIS (nieuw)

(2 bis) Het valt buiten de werkingssfeer van 
deze richtlijn regels vast te stellen voor de 
deelneming van onderdanen van derde 
landen aan verkiezingen in de lidstaat waar 
zij verblijven.

Or. en

Amendement ingediend door Tatjana Ždanoka

Amendement 13
OVERWEGING 2 TER (nieuw)

(2 ter) Het gemeenschapsrecht belet 
lidstaten niet om bij verkiezingen voor het 
Europees Parlement stemrecht toe te 
kennen aan, en kandidaatstellingen te 
aanvaarden van bepaalde personen die 
nauwe banden met de desbetreffende staat 
onderhouden, anders dan de eigen 
onderdanen of burgers van de Europese 
Unie woonachtig op het grondgebied van 
genoemde staat1.

Or. en

  
1 Zaak C-145/04 Spanje tegen het Verenigd Koninkrijk [2006] EHvJ I-7917, paragraaf 78.
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Motivering

Zaak C-145/04 Spanje tegen het Verenigd Koninkrijk [2006] EHvJ I-7917, paragraaf 78.

Amendement ingediend door Tatjana Ždanoka

Amendement 14
OVERWEGING 2 QUATER (nieuw)

(2 quater) Statenloze personen en anderen 
die geen nationaliteit van enig land bezitten 
en die langdurig in een lidstaat woonachtig 
zijn, maken deel uit van de bevolking van 
genoemde lidstaat en hun deelname aan de 
verkiezingen kan een betere integratie van 
dergelijke personen bevorderen.

Or. en

Amendement ingediend door Tatjana Ždanoka

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 16 (Richtlijn 93/109/EG)

De Commissie brengt op basis van de door 
de lidstaten verstrekte gegevens aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de toepassing van deze richtlijn bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
van 2009, en dient eventueel een voorstel 
tot wijziging van deze richtlijn in. In dit 
verslag wordt in het bijzonder de toepassing 
van de artikelen 4 en 13 geanalyseerd.

De Commissie brengt op basis van de door 
de lidstaten verstrekte gegevens aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de toepassing van deze richtlijn bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
van 2009. Aan de hand van genoemde 
informatie stelt de Commissie een voorstel 
op voor een gemeenschappelijk kiesstelsel 
voor de verkiezingen voor het Europees 
Parlement in 2014. Dit voorstel kan een 
aanbeveling bevatten om het stemrecht en 
het passief kiesrecht voor de verkiezingen 
voor het Europees Parlement toe te kennen 
aan statenloze personen en anderen die niet 
de nationaliteit van enig land bezitten maar 
die langdurig in een lidstaat woonachtig 
zijn en deel uitmaken van de bevolking van 
genoemde lidstaat.

Met het oog op de toepassing van de eerste De lidstaten werken onderling samen om na 
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alinea werken de lidstaten onderling samen 
om na de verkiezingen controles te 
verrichten waarbij wordt nagegaan of er zich 
gevallen hebben voorgedaan waarin burgers 
hun actief en passief kiesrecht tweemaal 
hebben uitgeoefend. Deze controles mogen 
gericht worden op de situaties waarin de 
kans groter is dat burgers hun actief en 
passief kiesrecht tweemaal uitoefenen.”

de verkiezingen controles te verrichten 
waarbij wordt nagegaan of er zich gevallen 
hebben voorgedaan waarin burgers hun 
actief en passief kiesrecht tweemaal hebben 
uitgeoefend. Deze controles mogen gericht 
worden op de situaties waarin de kans groter 
is dat burgers hun actief en passief kiesrecht 
tweemaal uitoefenen.”

Or. en

Motivering

Het Parlement onderstreepte in zijn resolutie over strategie en middelen voor de integratie 
van immigranten in de Europese Unie (2006/2056(INI)) de grote betekenis van 
burgerparticipatie in het politieke leven door in de EU wonende migranten, en de auteur ziet 
de integratie van statenloze personen en onderdanen van derde landen die legaal langdurig 
in de lidstaten woonachtig zijn als onderdeel van deze strategie.

Amendement ingediend door Ignasi Guardans Cambó

Amendement 16
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 16 (Richtlijn 93/109/EG)

De Commissie brengt op basis van de door 
de lidstaten verstrekte gegevens aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de toepassing van deze richtlijn bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
van 2009, en dient eventueel een voorstel 
tot wijziging van deze richtlijn in. In dit 
verslag wordt in het bijzonder de toepassing 
van de artikelen 4 en 13 geanalyseerd.

De Commissie brengt op basis van de door 
de lidstaten verstrekte gegevens aan het 
Europees Parlement en de Raad verslag uit 
over de toepassing van deze richtlijn bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
van 2009. Aan de hand van genoemde 
informatie stelt de Commissie een 
voorlopige studie op om te komen tot de 
opstelling van een gemeenschappelijk 
kiesstelsel voor de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in 2014.

Met het oog op de toepassing van de eerste 
alinea werken de lidstaten onderling samen 
om na de verkiezingen controles te 
verrichten waarbij wordt nagegaan of er zich 
gevallen hebben voorgedaan waarin burgers 
hun actief en passief kiesrecht tweemaal 
hebben uitgeoefend. Deze controles mogen 
gericht worden op de situaties waarin de 
kans groter is dat burgers hun actief en 

De lidstaten werken onderling samen om na 
de verkiezingen controles te verrichten 
waarbij wordt nagegaan of er zich gevallen 
hebben voorgedaan waarin burgers hun 
actief en passief kiesrecht tweemaal hebben 
uitgeoefend. Deze controles mogen gericht 
worden op de situaties waarin de kans groter 
is dat burgers hun actief en passief kiesrecht 
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passief kiesrecht tweemaal uitoefenen.” tweemaal uitoefenen.”

Or. en
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