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Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 93/109/CE de 6 de Dezembro de 
1993, no que se refere a alguns aspectos do sistema de exercício do direito de voto e de 
elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num 
Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade

Proposta de directiva (COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Javier Moreno Sánchez

Alteração 11
CONSIDERANDO 1

(1) O relatório da Comissão relativo à 
aplicação, ao acto eleitoral de 2004, da 
Directiva 93/109/CE do Conselho que 
estabelece o sistema de exercício do direito 
de voto e de elegibilidade nas eleições para o 
Parlamento Europeu dos cidadãos da União 
residentes num Estado-Membro de que não 
tenham a nacionalidade, revelou a 
necessidade de proceder à alteração de 
algumas das suas disposições.

(1) O relatório da Comissão relativo à 
aplicação, ao acto eleitoral de 2004, da 
Directiva 93/109/CE do Conselho que 
estabelece o sistema de exercício do direito 
de voto e de elegibilidade nas eleições para o 
Parlamento Europeu dos cidadãos da União 
residentes num Estado-Membro de que não 
tenham a nacionalidade, revelou a 
necessidade de proceder à alteração de 
algumas das suas disposições. A cidadania 
da União garante os mesmos direitos a 
todos os cidadãos da União Europeia, 
independentemente do facto de o seu local 
de nascimento ou residência estar situado 
dentro da União ou num país terceiro; por 
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isso, as Instituições europeias devem zelar 
para que seja assegurado, nas eleições para 
o Parlamento Europeu, o exercício dos 
direitos dos cidadãos da União residentes 
num país terceiro.

Or. es

Alteração apresentada por Tatjana Ždanoka

Alteração 12
CONSIDERANDO 2 BIS (novo)

(2 bis) Não é do âmbito da presente 
directiva estabelecer as regras para a 
participação dos nacionais de países 
terceiros nas eleições no Estado-Membro
onde residem.

Or. en

Alteração apresentada por Tatjana Ždanoka

Alteração 13
CONSIDERANDO 2 TER (novo)

(2 ter) O direito comunitário não se opõe a 
que os Estados-Membros concedam o
direito de voto e de elegibilidade nas 
eleições para o Parlamento Europeu a 
determinadas pessoas que têm vínculos 
estreitos com o Estado em questão e que 
não sejam os seus próprios nacionais ou 
cidadãos da União residentes no seu 
território1.
1 Proc. C-145/04 Espanha c/ Reino Unido [2006] Col. I-7917, 

considerando 78.

Or. en

Justificação

Processo C-145/04 Espanha c/ Reino Unido [2006] Col. I-7917, nº 78.
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Alteração apresentada por Tatjana Ždanoka

Alteração 14
CONSIDERANDO 2 QUATER (novo)

(2 quater) Os apátridas e outras pessoas 
que não possuem a nacionalidade de 
nenhum país e que sejam residentes de 
longa duração num Estado-Membro fazem 
parte integrante da população desse 
Estado-Membro e a sua participação em 
eleições pode facilitar-lhes uma melhor 
integração.

Or. en

Alteração apresentada por Tatjana Ždanoka

Alteração 15
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 16 (Directiva 93/109/CE)

Com base nas informações fornecidas pelos 
Estados-Membros, a Comissão apresentará 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a aplicação da presente 
directiva às eleições para o Parlamento 
Europeu de 2009, acompanhado, se for caso 
disso, de uma proposta de alteração da 
presente directiva. O referido relatório 
analisará, em especial, a aplicação dos 
artigos 4º e 13º.

Com base nas informações fornecidas pelos 
Estados-Membros, a Comissão apresentará 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a aplicação da presente 
directiva às eleições para o Parlamento 
Europeu de 2009. Com base nessas 
informações, a Comissão elabora uma 
proposta visando estabelecer um sistema
eleitoral comum para as eleições para o
Parlamento Europeu de 2014. A proposta 
pode incluir a recomendação de conferir o 
direito de voto e de elegibilidade nas 
eleições para o Parlamento Europeu aos 
apátridas e a outras pessoas que não 
possuam a nacionalidade de nenhum país, 
mas que sejam residentes de longa duração 
num Estado-Membro e façam parte 
integrante da população desse Estado.

Para efeitos do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros cooperam entre si a fim 
de realizarem controlos após as eleições 
sobre a eventual ocorrência de casos de voto 

Os Estados-Membros cooperam entre si a 
fim de realizarem controlos após as eleições 
sobre a eventual ocorrência de casos de voto 
duplo ou de dupla candidatura; estes 
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duplo ou de dupla candidatura; estes 
controlos e inspecções podem centrar-se nas 
situações em que existam maiores 
probabilidades de voto duplo ou de dupla 
candidatura."

controlos e inspecções podem centrar-se nas 
situações em que existam maiores 
probabilidades de voto duplo ou de dupla 
candidatura."

Or. en

Justificação

Na sua resolução sobre estratégias e meios de integração dos nacionais de países terceiros 
na União Europeia (2006/2056/INI), o Parlamento salienta o peso e a importância da 
participação cívica dos imigrantes que vivem na UE na vida política e, no modo de ver do 
autor, a integração dos apátridas e dos nacionais de países terceiros que sejam legalmente 
residentes de longa duração nos Estados-Membros faz parte dessa estratégia. 

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó

Alteração 16
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 16 (Directiva 93/109/CE)

Com base nas informações fornecidas pelos 
Estados-Membros, a Comissão apresentará 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a aplicação da presente 
directiva às eleições para o Parlamento 
Europeu de 2009, acompanhado, se for caso 
disso, de uma proposta de alteração da 
presente directiva. O referido relatório 
analisará, em especial, a aplicação dos 
artigos 4.º e 13.º.

Com base nas informações fornecidas pelos 
Estados-Membros, a Comissão apresentará 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a aplicação da presente 
directiva às eleições para o Parlamento 
Europeu de 2009. Com base nessas 
informações, a Comissão elabora um 
estudo preliminar visando estabelecer um 
sistema eleitoral comum para as eleições
para o Parlamento Europeu de 2014.

Para efeitos do primeiro parágrafo, os 
Estados-Membros cooperam entre si a fim 
de realizarem controlos após as eleições 
sobre a eventual ocorrência de casos de voto 
duplo ou de dupla candidatura; estes 
controlos e inspecções podem centrar-se nas 
situações em que existam maiores 
probabilidades de voto duplo ou de dupla 
candidatura."

Os Estados-Membros cooperam entre si a 
fim de realizarem controlos após as eleições 
sobre a eventual ocorrência de casos de voto 
duplo ou de dupla candidatura; estes 
controlos e inspecções podem centrar-se nas 
situações em que existam maiores 
probabilidades de voto duplo ou de dupla 
candidatura."

Or. en
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