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Förslag till yttrande (PE 388.468v02-00)
Ignasi Guardans Cambó
Ändring av direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 med avseende på vissa närmare 
bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare 
som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare

Förslag till direktiv (KOM(2006)0791 – C6-066/2007 – 2006/0277(CNS) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Javier Moreno Sánchez

Ändringsförslag 11
SKÄL 1

(1) Kommissionens rapport om 
tillämpningen vid valet till 
Europaparlamentet 2004 av rådets direktiv 
93/109/EG om fastställande av närmare 
bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid 
val till Europaparlamentet för 
unionsmedborgare som är bosatta i en 
medlemsstat där de inte är medborgare har 
visat att vissa bestämmelser i direktivet 
behöver ändras.

(1) Kommissionens rapport om 
tillämpningen vid valet till 
Europaparlamentet 2004 av rådets direktiv 
93/109/EG om fastställande av närmare 
bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid 
val till Europaparlamentet för 
unionsmedborgare som är bosatta i en 
medlemsstat där de inte är medborgare har 
visat att vissa bestämmelser i direktivet 
behöver ändras. Genom 
unionsmedborgarskap garanteras alla 
EU-medborgare samma rättigheter, oavsett 
om de föddes i eller är bosatta inom EU 
eller i ett tredjeland. De 
europeiska institutionerna måste därför 
vara vaksamma och se till att 
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unionsmedborgare bosatta i ett tredjeland 
har möjlighet att utöva sin rösträtt vid val 
till Europaparlamentet.

Or. es

Ändringsförslag från Tatjana Ždanoka

Ändringsförslag 12
SKÄL 2A (nytt)

2a. Det faller inte inom 
tillämpningsområdet för detta direktiv att 
fastställa vilka regler som skall gälla i 
fråga om tredjelandsmedborgares
rättigheter att delta i val i den medlemsstat
där de är bosatta.

Or. en

Ändringsförslag från Tatjana Ždanoka

Ändringsförslag 13
SKÄL 2B (nytt)

2b. Gemenskapslagstiftningen utgör inte 
hinder för att medlemsstaterna tillerkänner 
vissa personer som har nära anknytning till 
dessa stater, utöver statens egna 
medborgare och unionsmedborgare som är 
bosatta inom dess territorium, rösträtt och 
valbarhet.1

1 Mål C-145/04 Konungariket Spanien mot 
Förenade konungariket [2006] 
ECR I-7917, punkt 78.

Or. en

Motivering

Mål C-145/04 Konungariket Spanien mot Förenade konungariket [2006] ECR I-7917, 
punkt 78.
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Ändringsförslag från Tatjana Ždanoka

Ändringsförslag 14
SKÄL 2C (nytt)

2c. Statslösa personer och andra som inte 
är medborgare i något land och som är 
varaktigt bosatta i en medlemsstat ingår i 
det landets befolkning, och deras 
integrering främjas av möjligheten att delta 
i val. 

Or. en

Ändringsförslag från Tatjana Ždanoka

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 1, PUNKT 5

Artikel 16 (direktiv 93/109/EG)

På grundval av uppgifter från 
medlemsstaterna skall kommissionen 
utarbeta en rapport om tillämpningen av 
detta direktiv vid valet till 
Europaparlamentet 2009 som skall 
överlämnas till Europaparlamentet och rådet 
tillsammans med eventuella förslag till 
ändring av direktivet. Tillämpningen 
särskilt av artiklarna 4 och 13 skall 
undersökas i rapporten.

På grundval av uppgifter från 
medlemsstaterna skall kommissionen 
utarbeta en rapport om tillämpningen av 
detta direktiv vid valet till 
Europaparlamentet 2009 som skall 
överlämnas till Europaparlamentet och rådet.
På grundval av dessa uppgifter skall 
kommissionen utarbeta ett förslag till 
gemensamt valsystem för 2014 års val till 
Europaparlamentet. Förslaget får 
innehålla en rekommendation om att 
tillerkänna rösträtt och valbarhet för 
statslösa personer och andra som inte är 
medborgare i något land men som är 
varaktigt bosatta i en medlemsstat och som 
ingår i det landets befolkning.

För tillämpningen av första stycket skall
medlemsstaterna samarbeta sinsemellan för 
att genomföra eftervalskontroller av den 
eventuella förekomsten av dubbel röstning 
och dubbla kandidaturer; kontrollerna och 
inspektionerna får koncentreras till de 
situationer där det är störst sannolikhet för 
dubbel röstning och dubbla kandidaturer.”

Medlemsstaterna skall samarbeta 
sinsemellan för att genomföra 
eftervalskontroller av den eventuella 
förekomsten av dubbel röstning och dubbla 
kandidaturer; kontrollerna och 
inspektionerna får koncentreras till de 
situationer där det är störst sannolikhet för 
dubbel röstning och dubbla kandidaturer.”

Or. en
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Motivering

I sitt betänkande om strategier och metoder för integration av tredjelandsmedborgare inom 
Europeiska unionen (2006/2056(INI)) betonade parlamentet hur viktigt det är – och vilken 
styrka det innebär – för bofasta invandare i EU att delta som aktiva samhällsmedborgare i 
det politiska livet. Förslagsställaren anser att integrationen av personer och andra som inte 
är medborgare i något land men som är lagligt och varaktigt bosatta i en medlemsstat ingår i 
denna strategi.

Ändringsförslag från Ignasi Guardans Cambó

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 1, PUNKT 5

Artikel 16 (direktiv 93/109/EG)

På grundval av uppgifter från 
medlemsstaterna skall kommissionen 
utarbeta en rapport om tillämpningen av 
detta direktiv vid valet till 
Europaparlamentet 2009 som skall 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet tillsammans med eventuella förslag 
till ändring av direktivet. Tillämpningen 
särskilt av artiklarna 4 och 13 skall 
undersökas i rapporten.

På grundval av uppgifter från 
medlemsstaterna skall kommissionen 
utarbeta en rapport om tillämpningen av 
detta direktiv vid valet till 
Europaparlamentet 2009 som skall 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet. På grundval av dessa uppgifter skall 
kommissionen utarbeta en förberedande 
studie med sikte på införandet av ett 
gemensamt valsystem för 2014 års val till 
Europaparlamentet.

För tillämpningen av första stycket skall
medlemsstaterna samarbeta sinsemellan för 
att genomföra eftervalskontroller av den 
eventuella förekomsten av dubbel röstning 
och dubbla kandidaturer; kontrollerna och 
inspektionerna får koncentreras till de 
situationer där det är störst sannolikhet för 
dubbel röstning och dubbla kandidaturer.”

Medlemsstaterna skall samarbeta 
sinsemellan för att genomföra 
eftervalskontroller av den eventuella 
förekomsten av dubbel röstning och dubbla 
kandidaturer; kontrollerna och 
inspektionerna får koncentreras till de 
situationer där det är störst sannolikhet för 
dubbel röstning och dubbla kandidaturer.”

Or. en


