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Projekt opinii (PE 388.468v02-00)
Ignasi Guardans Cambó
Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/109/WE z dnia 6 
grudnia 1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i 
kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających 
miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2006)0791 – C6-066/2007 – 2006/0277(CNS))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Javier Moreno Sánchez

Poprawka 11
PUNKT 1 PREAMBUŁY

Wnioski ze sprawozdania Komisji na temat
zastosowania podczas wyborów w 2004 r. 
przepisów dyrektywy Rady 93/109/WE 
ustanawiającej szczegółowe warunki 
wykonywania prawa głosowania i 
kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego przez obywateli Unii 
mających miejsce zamieszkania w państwie 
członkowskim, którego nie są obywatelami, 
wskazują, iż konieczna jest zmiana 
niektórych przepisów dyrektywy.

Wnioski ze sprawozdania Komisji na temat 
zastosowania podczas wyborów w 2004 r. 
przepisów dyrektywy Rady 93/109/WE 
ustanawiającej szczegółowe warunki 
wykonywania prawa głosowania i 
kandydowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego przez obywateli Unii 
mających miejsce zamieszkania w państwie 
członkowskim, którego nie są obywatelami, 
wskazują, iż konieczna jest zmiana 
niektórych przepisów dyrektywy. 
Obywatelstwo Unii zapewnia takie same 
prawa wszystkim obywatelom Unii 
Europejskiej, bez względu na to, czy miejsce 
ich urodzenia lub zamieszkania znajduje 
się w samej Unii Europejskiej, czy poza nią, 
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i dlatego też instytucje europejskie powinny 
zadbać o zapewnienie możliwości 
wykonywania praw obywateli Unii 
zamieszkałych w krajach trzecich podczas 
wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Or. es

Poprawkę złożyła Tatjana Ždanoka

Poprawka 12
PUNKT 2 A PREAMBUŁY (nowy)

(2a) Ustanowienie zasad udziału obywateli 
państw trzecich w wyborach w państwach 
członkowskich, w których mają oni miejsce 
zamieszkania, leży poza zakresem niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawkę złożyła Tatjana Ždanoka

Poprawka 13
PUNKT 2 B PREAMBUŁY (nowy)

(2b) Prawo europejskie nie stoi na 
przeszkodzie przyznaniu przez państwa 
członkowskie prawa głosowania i 
kandydowania określonym osobom, 
posiadającym ścisłe więzi z tymi państwami, 
ale niebędącymi ich obywatelami lub 
obywatelami Unii mającymi miejsce 
zamieszkania na ich terytorium1.
1Sprawa C-145/04 Hiszpania przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu [2006] Zb.Orz. I-7917, 
ust. 78.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawa C-145/04 Hiszpania przeciwko Zjednoczonemu Królestwu [2006] Zb.Orz. I-7917, 
ust. 78.
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Poprawkę złożyła Tatjana Ždanoka

Poprawka 14
PUNKT 2 C PREAMBUŁY (nowy)

(2c) Bezpaństwowcy i inne osoby 
nieposiadające obywatelstwa żadnego 
państwa, które są długoterminowymi 
rezydentami w jednym z państw 
członkowskich, są częścią ludności tego 
państwa członkowskiego i ich udział w 
wyborach może przyczynić się do ich lepszej 
integracji.

Or. en

Poprawkę złożyła Tatjana Ždanoka

Poprawka 15
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 16 (Dyrektywa 93/109/WE)

Komisja, opierając się na informacjach 
dostarczonych przez państwa członkowskie, 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy podczas 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 
2009 r., do którego w razie potrzeby 
załączony zostanie wniosek dotyczący 
zmiany tej dyrektywy. W sprawozdaniu w 
szczególny sposób zbadane zostanie 
wykonanie art. 4 i 13.

Komisja, opierając się na informacjach 
dostarczonych przez państwa członkowskie, 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy podczas 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 
2009 r.  Na podstawie tych informacji 
Komisja opracuje wniosek dotyczący 
wspólnego systemu wyborczego na wybory 
do Parlamentu Europejskiego, które 
odbędą się w roku 2014. Wniosek może 
zawierać zalecenie, aby przyznać prawo do 
głosowania i kandydowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego 
bezpaństwowcom oraz innym osobom 
nieposiadającym obywatelstwa żadnego 
kraju, lecz które są długoterminowymi 
rezydentami w jednym z państw 
członkowskich oraz należą do ludności tego 
państwa.

Do celów pierwszego akapitu, państwa 
członkowskie prowadzą współpracę 
umożliwiającą przeprowadzenie kontroli ex 
post, mających na celu stwierdzenie 
ewentualnych przypadków podwójnego 
głosowania i podwójnego kandydowania; 
kontrole te mogą być przeprowadzane 

Państwa członkowskie prowadzą współpracę 
umożliwiającą przeprowadzenie kontroli ex 
post, mających na celu stwierdzenie 
ewentualnych przypadków podwójnego 
głosowania i podwójnego kandydowania;
kontrole te mogą być przeprowadzane 
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wyłącznie w sytuacjach, w których istnieje 
zwiększone prawdopodobieństwo zaistnienia 
podwójnego głosowania lub podwójnego 
kandydowania.

wyłącznie w sytuacjach, w których istnieje 
zwiększone prawdopodobieństwo zaistnienia 
podwójnego głosowania lub podwójnego 
kandydowania.

Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji w sprawie strategii i środków na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 
Unii Europejskiej (2006/2056(INI)) Parlament podkreślił wagę i znaczenie obywatelskiego 
udziału imigrantów zamieszkujących UE w jej życiu politycznym. Autorka poprawki uważa, że 
integracja bezpaństwowców oraz obywateli krajów trzecich, którzy od długiego czasu 
mieszkają legalnie w jednym z państw członkowskich, jest częścią tej strategii.

Poprawkę złożył Ignasi Guardans Cambó

Poprawka 16
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 16 (Dyrektywa 93/109/WE)

Komisja, opierając się na informacjach 
dostarczonych przez państwa członkowskie, 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy podczas 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 
2009 r., do którego w razie potrzeby 
załączony zostanie wniosek dotyczący 
zmiany tej dyrektywy. W sprawozdaniu w 
szczególny sposób zbadane zostanie 
wykonanie art. 4 i 13.

Komisja, opierając się na informacjach 
dostarczonych przez państwa członkowskie, 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy podczas 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 
2009 r. Na podstawie tych informacji 
Komisja opracuje wniosek dotyczący 
wspólnego systemu wyborczego na wybory 
do Parlamentu Europejskiego, które 
odbędą się w roku 2014.

Do celów pierwszego akapitu, państwa 
członkowskie prowadzą współpracę 
umożliwiającą przeprowadzenie kontroli ex 
post, mających na celu stwierdzenie 
ewentualnych przypadków podwójnego 
głosowania i podwójnego kandydowania; 
kontrole te mogą być przeprowadzane 
wyłącznie w sytuacjach, w których istnieje 
zwiększone prawdopodobieństwo zaistnienia 
podwójnego głosowania lub podwójnego 
kandydowania.

Państwa członkowskie prowadzą współpracę 
umożliwiającą przeprowadzenie kontroli ex 
post, mających na celu stwierdzenie 
ewentualnych przypadków podwójnego 
głosowania i podwójnego kandydowania; 
kontrole te mogą być przeprowadzane 
wyłącznie w sytuacjach, w których istnieje 
zwiększone prawdopodobieństwo zaistnienia 
podwójnego głosowania lub podwójnego 
kandydowania.

Or. en


