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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

I. Contexto da proposta da Comissão

Nos termos do artigo 19.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, “qualquer cidadão 
da União residente num Estado-Membro que não seja o da sua nacionalidade, goza do 
direito de eleger e de ser eleito nas eleições para o Parlamento Europeu no Estado-Membro
de residência, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado”. As regras de exercício 
destes direitos de voto activo e passivo são estabelecidas pela Directiva 93/109/CE.

Esta directiva tem por objectivo garantir a participação de todos os cidadãos da União nas 
eleições do Parlamento Europeu, incentivar a participação de todos os cidadãos nestas 
eleições e garantir os mesmos direitos eleitorais ao conjunto dos cidadãos que residem num 
mesmo país (nacionais ou não)1.

A directiva prevê que nenhum cidadão pode votar mais de uma vez ou ser candidato em mais 
de um Estado-Membro no mesmo acto eleitoral (artigo 4º do directiva)2.

Contudo, à luz da experiência das eleições europeias de Junho de 2004, a Comissão 
considerou que era possível simplificar o dispositivo e apresentou por conseguinte esta 
proposta de modificação da directiva. Prevê suprimir a obrigação de intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros (artigo 13º), reforçar as disposições relativas às 
sanções no caso de falsas declarações (artigo 13º) e suprimir a obrigação de os candidatos 
fornecerem um atestado de elegibilidade (artigos 6º e 10º).

II. Âmbito de aplicação da directiva

A directiva refere-se apenas aos cidadãos da União que residem num Estado-Membro do qual 
não são nacionais. Neste sentido, não evoca as questões 
- dos cidadãos com dupla nacionalidade, nem 
- dos nacionais de países terceiros.

1. A questão da dupla nacionalidade

Na sua comunicação sobre as eleições europeias de 20043, a Comissão evoca os problemas 
que podem estar ligados à cidadania dupla ou múltipla (mais de um Estado-Membro). Com 
efeito, nesse caso é impossível assegurar que o cidadão não vota mais uma vez, o que é 
contrário ao artigo 8.º do Acto de 20 de Setembro de 1976 relativo à eleição dos membros do 
Parlamento Europeu por sufrágio universal directo. Esta questão não é do âmbito de aplicação 
da Directiva 93/109/CE mas é uma fonte potencial de dupla votação e, a esse respeito, a 
Comissão deveria estudar as possibilidades de evitar que tais situações se produzissem.

2. Os nacionais de Estados terceiros
  

1 SEC(2006)1647.
2 Ver igualmente o artigo 8º do Acto de 20 de Setembro de 1976 relativo à eleição dos membros do Parlamento 
Europeu por sufrágio universal directo.
3 COM(2006)0790.
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A directiva refere-se apenas aos cidadãos da União e não regula por conseguinte a possível 
participação de cidadãos de Estados terceiros nas eleições para o Parlamento Europeu. 
Contudo, os recentes desenvolvimentos da jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias sobre esta questão merecem ser mencionados. Com efeito, o Tribunal 
foi consultado sobre a questão de saber se um Estado-Membro pode estender o direito de voto 
nas eleições para o Parlamento Europeu a nacionais de países terceiros, no caso vertente 
cidadãos da Commonwealth que preenchem certos critérios (“qualifying Commonwealth 
citizens”), residindo no território europeu, concretamente Gibraltar.

O Tribunal, no seu acórdão de 12 de Setembro 20061, recorda que nem o artigo 190º CE nem 
o Acto de 1976 determinam maneira explícita e precisa quais são os beneficiários do direito 
de voto e de elegibilidade para o Parlamento Europeu 2 enquanto que o artigo 8.º do Acto de 
1976 precisa que o processo eleitoral é regido, em cada Estado-Membro, pelas disposições 
nacionais3. O Tribunal conclui que “a determinação dos titulares do direito de voto e de 
elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu faz parte da competência de cada 
Estado-Membro no respeito do direito comunitário e que os artigos 189.° CE, 190.° CE, 17.° 
CE e 19.° CE não se opõem a que os Estados-membros concedam esse direito de voto e de 
elegibilidade a determinadas pessoas que têm vínculos estreitos com esses Estados, que não 
sejam os seus próprios nacionais ou cidadãos da União residentes no seu território”. Este 
acórdão sublinha por conseguinte que é possível que nacionais de um Estado terceiro tenham 
o direito de votar e ser eleitos para o Parlamento Europeu mas que compete aos Estados-
Membros conceder-lhes ou não estes direitos.

III. Posição do relator

O relator apoia o objectivo da Comissão de simplificar as diligências dos cidadãos europeus 
que desejam votar ou candidatar-se no seu Estado-Membro de residência.

Ao contribuir para a criação de uma comunidade política europeia, esta directiva é útil e 
necessária. É infelizmente impossível, dada a situação política actual no seio da União 
Europeia, instaurar um sistema eleitoral único. Contudo, seria útil que a Comissão, após as 
eleições europeias de 2009, apresentasse uma proposta neste sentido, que poderia então ser 
estudada pelo Conselho e pelo Parlamento.

As outras alterações apresentadas pelo relator têm por objectivo garantir que as modalidades 
de voto e de elegibilidade aplicáveis aos cidadãos da União que votam no seu Estado de 
residência são idênticas às aplicáveis aos nacionais deste Estado-Membro, para além de 
facilitar a aplicação prática da directiva.

ALTERAÇÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

  
1 Processo C-145/04 Reino de Espanha/Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.
2 Ponto 70 do acórdão.
3 Ponto 69 do acórdão.
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alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando -1 bis (novo)

(-1 bis) É essencial garantir, de forma 
prática e eficaz, aos cidadãos da União que 
residem num Estado-Membro de que não
tenham a nacionalidade o pleno exercício
dos seus direitos políticos, o mais 
importante dos quais é o direito de voto e de
elegibilidade nas eleições para o
Parlamento Europeu no seu país de 
residência. 

Alteração 2
Considerando -1 ter (novo)

(-1 ter) É lamentável que as eleições para o
Parlamento Europeu não sejam
verdadeiras eleições europeias, mas que
dependam de vinte e sete sistemas eleitorais
diferentes, por falta de uma lei eleitoral
comum, situação que, infelizmente, é 
impossível de remediar no clima político
actual.

Alteração 3
Considerando 2 bis (novo)

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

  
1 Ainda não publicado em JO.



PE 388.468v02-00 6/10 PA\664865PT.doc

PT

Alteração 4
ARTIGO 1, PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 3 (Directiva 93/109/CE)

1 bis) O artigo 3º passa a ter a seguinte 
redacção:
"Qualquer pessoa que, no dia de 
referência:
a) Seja cidadão da União na acepção do n.º 
1, segundo parágrafo, do artigo 8º do 
Tratado, e que
Embora não tenha a nacionalidade do 
Estado-membro de residência, preencha 
todas as outras condições a que a 
legislação desse Estado sujeita o direito de 
voto e a elegibilidade dos seus nacionais, 
tem direito de voto e é elegível no Estado-
membro de residência, segundo as mesmas 
modalidades que os nacionais desse 
Estado-Membro, nas eleições para o 
Parlamento Europeu, desde que não esteja 
privada desses direitos por força dos artigos 
6º ou 7º.
Se, para serem elegíveis, os nacionais do 
Estado-membro da residência devem ter 
completado um período mínimo após a 
aquisição da nacionalidade, considera-se 
que os cidadãos da União preenchem esta 
condição quando tenham adquirido a 
nacionalidade de um Estado-membro após 
esse mesmo período."

Justificação

As diferentes modalidades de voto oferecidas aos nacionais de um Estado-Membro (voto à 
distância, por procuração, etc.) deveriam ser também oferecidas aos eleitores comunitários.

Alteração 5
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA B) (novo)

Artigo 6, nº 3 (Directiva 93/109/CE)

3. Para efeitos do n.º 2, o Estado-Membro da
residência notifica o Estado-Membro de 
origem da declaração prevista no n.º 1 do 
artigo 10.º. Nesse mesmo sentido, as 

3. Para efeitos do n.º 2, o Estado-Membro da
residência notifica o Estado-Membro de 
origem da declaração prevista no n.º 1 do 
artigo 10.º, transmitindo-lhe o formulário



PA\664865PT.doc 7/10 PE 388.468v02-00

PT

informações úteis e habitualmente 
disponíveis, provenientes do 
Estado-Membro de origem, serão 
transmitidas na forma e prazos adequados; 
estas informações apenas podem incluir as 
indicações estritamente necessárias para 
efeitos do presente artigo e apenas podem 
ser utilizadas para esta finalidade. Se as 
informações transmitidas prejudicarem o 
teor da declaração, o Estado-Membro de 
residência adoptará as medidas adequadas 
para impedir a candidatura do interessado.

mencionado no nº 2 do artigo 10º. Nesse 
mesmo sentido, as informações úteis e 
habitualmente disponíveis, provenientes do 
Estado-Membro de origem, serão 
transmitidas na forma e prazos adequados; 
estas informações apenas podem incluir as 
indicações estritamente necessárias para 
efeitos do presente artigo e apenas podem 
ser utilizadas para esta finalidade. Se as 
informações transmitidas prejudicarem o 
teor da declaração, o Estado-Membro de 
residência adoptará as medidas adequadas 
para impedir a candidatura do interessado.

Justificação

A declaração formal mencionada no artigo 10º deve ser enviada ao Estado-Membro de 
origem. Será mais fácil para os Estados-Membros tratar essas declarações se as mesmas
tiverem um formato comum.

Alteração 6
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEAS B) e C) (novas)

Artigo 10, nº 2 (Directiva 93/109/CE)

(b) O n.º 2 é suprimido; b) O n.º 2 passa a ter a seguinte redacção:

"Essa declaração formal é feita por meio 
do formulário que figura no Anexo I."

(c) (c) O n.º 3 passa a n.º 2;

Justificação

A declaração formal mencionada no artigo 10º deve ser enviada ao Estado-Membro de 
origem. Será mais fácil para os Estados-Membros tratar essas declarações se as mesmas
tiverem um formato comum.

Alteração 7
ARTIGO 1, PONTO 3 BIS (novo)
Artigo 12 (Directiva 93/109/CE)

3 bis) No artigo 12º, é aditado o parágrafo
seguinte:
" As modalidades de exercício do direito de 
vote previstas para os eleitores
comunitários devem ser as mesmas que as 
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previstas para os nacionais do Estado-
Membro de residência." 

Justificação

As diferentes modalidades de voto oferecidas aos nacionais de um Estado-Membro (voto à 
distância, por procuração, etc.) deveriam ser também oferecidas aos eleitores comunitários.

Alteração 8
ARTIGO 1, PONTO 4 BIS (novo)

Artigo 15 bis (novo) (Directiva 93/109/CE)

4 bis) É introduzido um artigo 15º bis no
capítulo IV:
"Os Estados-Membros são obrigados a
notificar à Comissão, num período de seis
meses após a entrada em vigor da presente
directiva, a autoridade eleitoral competente
para a aplicação das obrigações que 
decorrem da presente directiva. A Comissão
transmite essas informações ao conjunto 
dos Estados-Membros."

Alteração 9
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 uma 
proposta 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 

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 
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probabilidades de voto duplo ou de dupla 
candidatura.

candidatura.

Alteração 10
ARTIGO 1, PONTO 5 BIS (novo)

Anexo I (novo) (Directiva 93/109/CE)

5 bis) É aditado o Anexo I seguinte:

Justificação

Declaração formal no caso de candidatura às eleições para o Parlamento Europeu de um 
cidadão da União Europeia que resida num Estado-Membro de que não tenha a 
nacionalidade.



PE 388.468v02-00 10/10 PA\664865PT.doc

PT

Nome do Estado de residência: ______________
Nome de Estado de origem: ______________

Declaração em caso de candidatura às eleições
para o Parlamento Europeu num Estado-Membro de que 

o cidadão não tenha a nacionalidade
__________________

Eu, abaixo-assinado(a) 

Nome:______________ 
Nome próprio:______________ 
nascido(a) em ______________ 
em ______________ 
Nacionalidade:______________ 
Número do bilhete de identidade/passaporte: ______________  emitido em ___________ em
___________

Endereço no Estado de residência:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

declaro que 

Não sou candidato às eleições do Parlamento Europeu num Estado-Membro diferente do 
meu Estado de residência acima indicado;

Não perdi os meus direitos de elegibilidade no meu Estado-Membro de origem acima 
indicado;

Local da minha última inscrição nas listas eleitorais em __________________ (nome do
Estado de origem):
__________________________________________ 

Estou ciente de que qualquer inexactidão presente nesta declaração é passível de sanções
penais de acordo com a legislação do meu Estado de residência.

Feito em _______________ , em _______________

Assinatura:
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