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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Javier Moreno Sánchez

Amendamentul 11
CONSIDERENTUL 1

(1) Raportul Comisiei privind aplicarea la 
alegerile din 2004 a Directivei 93/109/CE a 
Consiliului de stabilire a normelor de 
exercitare a dreptului de a alege şi de a fi 
ales pentru Parlamentul European pentru 
cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un 
stat membru în care nu sunt resortisanţi a 
arătat necesitatea de a modifica anumite 
dispoziţii ale directivei.

(1) Raportul Comisiei privind aplicarea la 
alegerile din 2004 a Directivei 93/109/CE a 
Consiliului de stabilire a normelor de 
exercitare a dreptului de a alege şi de a fi 
ales pentru Parlamentul European pentru
cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un 
stat membru în care nu sunt resortisanţi a 
arătat necesitatea de a modifica anumite 
dispoziţii ale directivei. Cetăţenia Uniunii 
garantează aceleaşi drepturi tuturor 
cetăţenilor Uniunii Europene, indiferent 
dacă locul lor de naştere sau reşedinţă se 
află în Uniune sau intr-un stat terţ. Prin 
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urmare, instituţiile europene trebuie să 
vegheze la garantarea exercitării 
drepturilor cetăţenilor Uniunii care au 
reşedinţa într-un stat terţ în alegerile 
pentru Parlamentul European.      

Or. es

Amendament depus de Tatjana Ždanoka

Amendamentul 12
Considerentul 2A (nou)

(2a) Stabilirea de norme privind 
participarea  resortisanţilor din ţări terţe la 
alegerile din statul membru în care îşi au 
reşedinţa nu intră în domeniul de aplicare 
al prezentei directive.

Or. en

Amendament depus de Tatjana Ždanoka

Amendamentul 13
Considerentul 2B (nou)

(2b) Dreptul comunitar nu împiedică 
statele membre să acorde dreptul de a alege 
şi de a fi ales pentru Parlamentul 
European anumitor persoane care au 
legături strânse cu statul în cauză, altele 
decât proprii cetăţeni sau cetăţeni ai 
Uniunii Europene care au reşedinţa în 
statul respectiv1.
1 Cauza C-145/04 Spania c. Regatul Unit, Culegere 
2006, p. I-7917, alineatul (78).

Or. en

Justificare

Case C-145/04 Spain v United Kingdom [2006] ECR I-7917, paragraph 78.
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Amendament depus de Tatjana Ždanoka

Amendamentul 14
Considerentul 3c (nou)

(2c) Apatrizii şi alte persoane, care nu deţin 
cetăţenia niciunei ţări şi care sunt rezidenţi 
pe termen lung într-un stat membru, fac 
parte din populaţia statului membru 
respectiv, iar participarea lor la alegeri 
poate duce la o mai bună integrare a 
acestora.

Or. en

Amendament depus de Tatjana Ždanoka

Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 16 (Directiva 93/109)/CE)

Comisia, pe baza informaţiilor furnizate de 
statele membre, înaintează Parlamentului 
European şi Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive la 
alegerile din 2009 pentru Parlamentul 
European şi, dacă este cazul, împreună cu o 
propunere de modificare a acestei directive. 
Raportul se referă în special la aplicarea 
articolelor 4 şi 13. 

Comisia, pe baza informaţiilor furnizate de 
statele membre, înaintează Parlamentului 
European şi Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive la 
alegerile din 2009 pentru Parlamentul 
European. Pe baza informaţiilor respective, 
Comisia elaborează o propunere privind un 
sistem electoral comun pentru alegerile 
pentru Parlamentul European, care vor 
avea loc în 2014. Propunerea poate include 
o recomandare de acordare a dreptului de a 
alege şi de a fi ales pentru Parlamentul 
European apatrizilor şi altor persoane, care 
nu deţin cetăţenia niciunei ţări şi care sunt 
rezidenţi pe termen lung într-un stat 
membru şi fac parte din populaţia 
respectivului stat.  

În sensul primului paragraf, Statele 
membre cooperează între ele în vederea 
desfăşurării unor verificări postelectorale 
privind eventualele voturi duble sau 
candidaturi duble; aceste controale şi 
inspecţii se pot concentra asupra situaţiilor 

Statele membre cooperează între ele în 
vederea desfăşurării unor verificări 
postelectorale privind eventualele voturi 
duble sau candidaturi duble; aceste controale 
şi inspecţii se pot concentra asupra situaţiilor 
în care există o mai mare probabilitate a 
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în care există o mai mare probabilitate a 
votului dublu sau a dublei candidaturi.

votului dublu sau a dublei candidaturi.

Or. en

Justificare

Parliament underlined in its resolution on strategies and means for the integration of 
immigrants in the European Union (2006/2056(INI)) the strength and importance of civic 
participation in political life of migrants living in the EU, and the author considers the 
integration of stateless persons and third-country nationals who are legally long-term 
residents of the member States as part of this strategy.

Amendament depus de Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 16
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 16 (Directiva 93/109)/CE)

Comisia, pe baza informaţiilor furnizate de 
statele membre, înaintează Parlamentului 
European şi Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive la 
alegerile din 2009 pentru Parlamentul 
European şi, dacă este cazul, împreună cu o 
propunere de modificare a acestei directive. 
Raportul se referă în special la aplicarea 
articolelor 4 şi 13.  

Comisia, pe baza informaţiilor furnizate de 
statele membre, înaintează Parlamentului 
European şi Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive la 
alegerile din 2009 pentru Parlamentul 
European. Pe baza informaţiilor respective, 
Comisia elaborează un studiu prealabil în 
vederea stabilirii unui sistem electoral 
comun pentru alegerile pentru Parlamentul 
European care vor avea loc în 2014.

În sensul primului paragraf, Statele 
membre cooperează între ele în vederea 
desfăşurării unor verificări postelectorale 
privind eventualele voturi duble sau 
candidaturi duble;  aceste controale şi 
inspecţii se pot concentra asupra situaţiilor 
în care există o mai mare probabilitate a 
votului dublu sau a dublei candidaturi.

Statele membre cooperează între ele în 
vederea desfăşurării unor verificări 
postelectorale privind eventualele voturi 
duble sau candidaturi duble;  aceste 
controale şi inspecţii se pot concentra asupra 
situaţiilor în care există o mai mare 
probabilitate a votului dublu sau a dublei 
candidaturi.

Or. en


