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Ignasi Guardans Cambó
Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni 
ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani

Predlog Direktive (KOM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Javier Moreno Sánchez

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 1

(1) Poročilo Komisije o uporabi Direktive 
Sveta 93/109/ES o podrobni ureditvi 
uresničevanja aktivne in pasivne volilne 
pravice na volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani, za volitve 
2004 je pokazalo, da je treba spremeniti 
nekatere določbe Direktive.

(1) Poročilo Komisije o uporabi Direktive 
Sveta 93/109/ES o podrobni ureditvi 
uresničevanja aktivne in pasivne volilne 
pravice na volitvah v Evropski parlament za 
državljane Unije, ki prebivajo v državi 
članici, niso pa njeni državljani, za volitve 
2004 je pokazalo, da je treba spremeniti 
nekatere določbe Direktive. Državljanstvo 
Unije zagotavlja iste pravice vsem 
državljanom EU, če so se rodili ali živijo v 
sami Uniji ali v tretji državi. Evropske 
institucije morajo zato skrbno zagotavljati, 
da državljani Unije, ki prebivajo v tretji 
državi, lahko uresničujejo svoje pravice v 
primeru volitev v Evropski parlament.

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Tatjana Ždanoka

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Določanje pravil, ki zadevajo 
sodelovanje državljanov tretjih držav na 
volitvah v državi članici, v kateri prebivajo, 
ne spada v področje uporabe te direktive.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tatjana Ždanoka

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 2 b(novo)

(2b) Pravo Skupnosti ne nasprotuje temu, 
da države članice pravico voliti in biti 
voljen priznajo določenim osebam, ki so 
tesno povezane z njimi in ki niso njihovi 
državljani ali državljani Unije, ki prebivajo 
na njihovem ozemlju1.
1 Zadeva C - 145/04 Španija v Združeno kraljestvo 
[2006] ECR I-7917, odstavek 78.

Or. en

Obrazložitev

Zadeva C - 145/04 Španija v Združeno kraljestvo [2006] ECR I-7917, odstavek 78.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tatjana Ždanoka

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 2 c (novo)

(2c) Osebe brez državljanstva in osebe, ki 
nimajo državljanstva nobene države, v 
kateri so rezidenti za daljši čas, tvorijo 
skupino ljudi te države članice, in njihovo 
sodelovanje na volitvah lahko spodbudi 
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njihovo boljše vključevanje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Tatjana Ždanoka

Predlog spremembe 15
Člen 1, točka 5

Člen 16 (Direktiva 93/109/ES)

Komisija na podlagi informacij držav članic 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o 
uporabi te direktive za volitve v Evropski 
parlament 2009 in, če je to primerno, o 
predlogu spremembe te direktive.
Omenjeno poročilo obravnava zlasti 
uporabo členov 4 in 13.

Komisija na podlagi informacij držav članic 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o 
uporabi te direktive za volitve v Evropski 
parlament 2009. Na podlagi teh informacij, 
Komisija pripravi predlog skupnega 
volilnega sistema za volitve v Evropski 
parlament leta 2014. Predlog lahko 
vključuje priporočilo o podeljevanju 
aktivne in pasivne volilne pravice pri 
volitvah v Evropski parlament osebam brez 
državljanstva in osebam, ki nimajo 
državljanstva nobene države, ampak so 
rezidenti za daljši čas v državi članici in so 
del državljanov te države.

Za namene prvega pododstavka države
članice po volitvah sodelujejo pri 
preverjanju morebitnih primerov dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja. Pri teh 
preverjanjih in pregledih se osredotočijo na 
situacije, v katerih je verjetnost dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja večja.

Države članice po volitvah sodelujejo pri 
preverjanju morebitnih primerov dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja. Pri teh 
preverjanjih in pregledih se osredotočijo na 
situacije, v katerih je verjetnost dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja večja.

Or. en

Obrazložitev

Parlament je v svoji resoluciji o strategijah in sredstvih za vključevanje državljanov tretjih 
držav v Evropsko unijo (2006/2056(INI)) poudaril moč in pomen sodelovanja državljanov v 
političnem življenju priseljencev, ki živijo v EU, zato avtor meni, da mora biti vključevanje 
oseb brez državljanstva in državljanov tretjih držav, ki so zakoniti rezidenti za daljši čas v 
državi članici, del te strategije.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ignasi Guardans Cambó

Predlog spremembe 16
Člen 1, točka 5

Člen 16 (Direktiva 93/109/ES)

Komisija na podlagi informacij držav članic 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o 
uporabi te direktive za volitve v Evropski 
parlament 2009 in, če je to primerno, o 
predlogu spremembe te direktive. 
Omenjeno poročilo obravnava zlasti 
uporabo členov 4 in 13.

Komisija na podlagi informacij držav članic 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o 
uporabi te direktive za volitve v Evropski 
parlament 2009. Na podlagi teh podatkov 
Komisija pripravi predhodno študijo za 
vzpostavitev skupnega volilnega sistema za 
volitve v Evropski parlament leta 2014.

Za namene prvega pododstavka države
članice po volitvah sodelujejo pri 
preverjanju morebitnih primerov dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja. Pri teh 
preverjanjih in pregledih se osredotočijo na 
situacije, v katerih je verjetnost dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja večja.

Države članice po volitvah sodelujejo pri 
preverjanju morebitnih primerov dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja. Pri teh 
preverjanjih in pregledih se osredotočijo na 
situacije, v katerih je verjetnost dvojnega 
glasovanja ali kandidiranja večja.

Or. en
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