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KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

Relattiv għall-elezzjonijiet Ewropej ta' l-2004: 

Rapport tal-Kummissjoni dwar il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea fl-
Istat Membri ta' residenza (Direttiva 93/109/KE) u dwar l-arranġamenti elettorali (Deċi

żjoni 76/787/KE kif emendata bid-Deċiżjoni 2002/772/KE, Euratom)

Rapport ta' Valutazzjoni ta’ l-Impatt

dwar emenda possibbli għad-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE dwar arranġamenti 
dettaljati sabiex jiġi eżerċitat id-dritt għall-vot u għall-kandidatura fl-elezzjonijiet għal-

Parlament Ewropew għaċ-ċittadini ta' l-Unjoni li joqogħdu fi Stat Membru li tiegħu ma 
jkunux ċittadini
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1. L-isfond ta' l-istrateġija

Id-drittijiet taċ-ċittadinanza ta' l-UE, li huma minquxa fit-Trattati ta' l-UE (l-Art. 17-
22), jistipulaw li f'elezzjonijiet tal-PE, iċ-ċittadini ta' l-UE jistgħu jagħżlu li jipparte
ċipaw jew fl-Istati Membru ta' oriġini tagħhom jew inkella fl-Istat Membru fejn g
ħandhom ir-residenza, jekk dawn ma jkunux l-istess. Il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet 
tal-PE tinkludi sew id-dritt li tivvota kif ukoll li toħroġ bħala kandidat. Il-prinċipji biex 
wieħed jivvota u li joħroġ bħala kandidat fi Stat Membru li tiegħu ċittadin ta' l-UE ma 
jkollux in-nazzjonalità huma mniżżla fid-Direttiva 93/109/KE. Ħadd ma jista' jivvota g
ħal aktar minn darba jew joħroġ bħala kandidat f'żewġ pajjiżi fl-istess elezzjoni tal-PE 
(L-Art 4 tad-Direttiva). 

Id-Direttiva 93/109/KE ġiet adottata fi żmien meta l-UE kienet tikkonsisti biss minn 
12-il pajjiż. Din il-Valutazzjoni ta' l-Impatt tnediet biex tingħata aktar informazzjoni 
dwar il-problemi identifikati mindu kienet adottata d-Direttiva, u biex jiġu proposti 
soluzzjonijiet possibbli biex jiġu indirizzati l-isfidi fid-dawl tat-Tkabbir ta' l-Unjoni g
ħal elezzjonijiet b'27 Stat Membru, meta diversità dejjem tikber fis-sistemi elettorali ta' 
l-Istati Membru sejra tkabbar il-problemi identifikati.

2. Għanijiet ta' l-istrateġija

Id-Direttiva 93/109/KE tinkludi l-għanijiet strateġiċi li ġejjin:

Għanijiet Ġenerali:

Biex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini kollha ta' l-Unjoni fl-elezzjonijiet •
għall-PE.

Biex tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini kollha ta' l-Unjoni fl-•
elezzjonijiet għall-PE.

Biex jingħata aċċess għad-drittijiet elettorali (il-prinċipju tan-non-•
diskriminazzjoni) għal ċittadini ta' l-UE li jkollhom l-istess drittijiet elettorali fl-Istat 
Membru fejn għandhom ir-residenza daqs dawk li għandhom in-nazzjonalità tal-
pajjiż.

L-għanijiet speċifiċi:

Biex ħadd ma jivvota darbtejn f'elezzjonijiet tal-PE.•

Biex ħadd ma joħroġ kandidat darbtejn f'elezzjonijiet tal-PE.•

Biex jonqsu l-ostakoli għal ċittadini ta' l-UE li jkunu jixtiequ joħorġu bħala •
kandidati fl-elezzjonijiet tal-PE fl-Istat Membru ta' residenza tagħhom.
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3. Nuqqasijiet fis-sistema preżenti biex ħadd ma jitħalla jivvota darbtejn jew joħro
ġ bħala kandidat f'żewġ pajjiżi

Parteċipazzjoni elettorali u votazzjoni doppja

Fi żmien l-elezzjonijiet tal-PE ta' l-2004 fil-25 Stat Membru kien hemm aktar minn 5.5 
miljun ċittadin ta' l-UE, fl-età li jivvutaw, u li ma kinux ċittadini tal-pajjiż fejn joqg
ħodu.

Fl-elezzjonijiet tal-PE ta' l-2004 ir-rata medja tal-parteċipazzjoni kienet ta' 45.7%. Ir-
rata tal-parteċipazzjoni ta' ċittadini ta' l-UE mhux ċittadini tal-pajjiż kienet anqas. Għal 
dawk il-pajjiżi fejn hemm ċifri (jew stimi) disponibbli dwar il-parteċipazzjoni ta' dawn i
ċ-ċittadini, il-parteċipazzjoni medja kienet ta' 19.6%. 

Problemi prattiċi bis-sistema preċedenti ta' skambju ta' informazzjoni

Id-Direttiva 93/109/KE stabbiliet żewġ metodi biex ma tkunx tista' ssir votazzjoni 
doppja u lanqas kandidatura doppja: l-ewwel, li ċittadini ta' l-UE li mhumiex ċittadini 
tal-pajjiż għandhom jagħmlu dikjarazzjoni formali li se jeżerċitaw id-dritt tal-vot, jew 
li se joħorġu bħala kandidat biss fl-Istat Membru fejn għandhom r-residenza; u, it-
tieni, li l-Istati Membri huma obbligati jiskambjaw informazzjoni dwar ċittadini ta' 
Stati Membri oħra li huma mdaħħla fir-reġistri elettorali jew li jkunu ħerġin bħala 
kandidati, u biex jieħdu azzjoni xierqa biex jiżguraw li ċ-ċittadini tagħhom ma 
jivvutawx darbtejn jew ma joħorġux kandidati f'aktar minn Stat Membru wieħed. Għal 
dan il-għan, twaqqfet sistema ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri. Din 
ġiet użata fi tliet elezzjonijiet tal-PE: fl-1994, fl-1999 u fl-2004. 

L-iżvantaġġi ewlenin tas-sistema ta' skambju ta' informazzjoni huma: l-informazzjoni li 
tasal biex ikun jista' jiġi identifikat l-individwu fuq reġistri elettorali eżisteni mhix biż
żejjed; hemm problemi fil-mod kif jinkitbu l-ismijiet; l-informazzjoni tasal tard wisq 
biex tkun tista' tiġi pproċesata; Il-formati li permezz tagħhom titwassal l-informazzjoni 
jvarjaw (eż. dawn kollha jintużaw: informazzjoni stampata, diskettes, CD-ROM), u 
dan ma jippermettix li jkun jista' jsir ipproċessar awtomatiku. Barra minn dan, is-
sistema wasslet biex għadd żgħir ta' ċittadini ċċaħħdu mid-dritt tagħhom li jivvutaw. 
Aktar minn hekk, mhux possibbli li wieħed isir jaf jekk is-sistema naqqsitx il-
votazzjoni doppja. Fl-2004 f'żewġ pajjiżi kienu ġew identifikati każijiet ta' votazzjoni 
doppja f'żewġ Stati Membri. Kien hemm 4 każi fil-Lussemburgu u madwar 120 fil-
Ġermanja. 

Kollox ma' kollox, l-Istati Membri jqisu s-sistema bħala waħda li xxekkel u ineffiċjenti.

Il-biċċa l-kbira tal-problemi ġejjin minn differenza fis-sistemi elettorali mhux 
armonizzati ta' l-Istati Membri u minn kif jiġu pproċessati r-reġistri elettorali fl-Istati 
Membri, u x'informazzjoni hija inkluża fir-reġistri. Dan hu wieħed mill-ostakoli 
ewlenin biex issir skambju ta' informazzjoni dwar votanti ta' l-UE li mhux ċittadini tal-
pajjiż b'mod ħafif u effiċjenti.

Ħmistax-il Stat Membru pprovdew stimi tar-riżorsi li jużaw għas-sistema ta' skambju 
ta' informazzjoni għall-elezzjoni ta' l-2004. Hu stmat li l-ispejjeż li dawn l-Istati 
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Membru waħedhom weħlu laħqu d-981,000 euro. Parti kbira ta' l-ispejjeż tas-sistema 
ġew minħabba l-iskambju ta' informazzjoni mhux adekwata. Huwa probabbli li l-
ispejjeż jiżdiedu jekk is-sistema tibqa' kif inhi minħabba ż-żieda fl-għadd ta' ċittadini ta' 
l-UE li mhumiex ċittadini tal-pajjiż fejn jgħixu, kif ukoll minħabba t-tkabbir ta' l-UE.

Fost diversi għażliet imfassla fil-qasam ta' l-evalwazzoni ta' l-Impatt, dawn li ġejjin 
tqiesu bħala l-aktar rilevanti biex jilqgħu għall-problemi ta' votazzjoni u kandidatura 
doppja:

L-Ewwel Għażla Strateġika - Kollox jibqa' kif inhu

Ma jsir l-ebda tibdil fis-sitwazzjoni preżenti, jiġifieri jinżammu l-miżuri li ġejjin:

Is-sistema preżenti ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri. Fi ħdan •
il-qafas ta' din is-sistema, l-Istat Membru ta' residenza hu responsabbli biex 
jittrasferixxi l-informazzjoni dwar ċittadini ta' l-UE li mhumiex ċittadini tiegħu li 
jirreġistraw għall-vot (jew li joħorġu għall-elezzjoni) fil-pajjiż, lill-pajjiż ta' l-oriġini, 
li mbagħad jaqta' liċ-ċittadin mir-reġistru elettorali tiegħu biex ma jkunx hemm 
votazzjoni doppja. Il-Kummissjoni tistabbilixxi linji gwida flimkien ma' l-Istati 
Membri dwar liema informazzjoni għandha tingħata, u kif. 

Id-dikjarazzjoni formali minn ċittadini ta' l-UE li mhux ċittadini tal-pajjiż, li •
ssir meta jirreġistraw bħala eletturi jew meta jitfgħu applikazzjoni biex joħorġu b
ħala kandidat fl-Istati Membru ta' residenza; Din id-dikjarazzjoni tgħid li huma se 
jivvutaw fl-Istati Membru ta' residenza biss u mhux fl-Istat Membru ta' oriġini (l-
Art. 9 u 10 tad-Direttiva 93/109/KE) u li jirreġistraw biex joħorġu bħala kandidati 
biss fl-Istati Membru ta' residenza tagħhom (l-Art. 10)>

It-Tieni Għażla Strateġika – Titneħħa s-sistema ta' skambju ta' informazzjoni li 
hemm bħalissa iżda tibqa' d-dikjarazzjoni li dak li jkun ma jivvutax jew ma joħroġx b
ħala kandidat darbtejn, jiddaħħlu penali u jsir iċċekkjar wara

Din l-għażla ta' strateġija tkun tinkludi l-emendi li ġejjin għad-Direttiva 93/109/KE:

Titneħħa s-sistema ta' skambju ta' informazzjoni li hawn bħalissa filwaqt li tibqa' ssir •
id-dikjarazzjoni minn ċittadini ta' l-UE li mhumiex ċittadini tal-pajjiż li ma 
jivvutawx darbtejn jew li ma joħorġux bħala kandidati b'żewġ Stati Membri fl-istess 
elezzjoni tal-PE;

Jiddaħħlu penali għal votazzjoni doppja;•

Jibda jsir iċċekkjar wara dwar jekk tkunx saret votazzjoni doppja. •

It-Tielet Għażla Strateġika – Titjib fis-sistema ta' skambju ta' informazzjoni li tintuża 
bħalissa

F'din l-għażla strateġika s-sistema ta' skambju ta' informazzoni li tintuża bħalissa tista' 
tittejjeb fil-qasam tal-proċeduri amministrattivi u operattivi biex tiġi żgurata l-
konsistenza madwar l-UE, billi:

Tiġi stabbilita skadenza waħda, armonizzata, għall-iskambju ta' l-informazzjoni; •
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Jiġi adattat il-format li hu diġà stabbilit għall-informazzjoni li għandha tingħata, •
b'tali mod li l-Istati Membri kollha jkollhom l-informazzjoni kollha meħtieġa biex 
jidentifikaw liċ-ċittadini tagħhom meta jirċievu l-informazzjoni;

Jiġi stabbilit li l-ħtiġijiet ta' l-informazzjoni kollha għandhom jiġu trasferiti b'mod •
elettroniku permezz ta' metodu wieħed speċifiku b'tali mod li jkun jista' jsir ippro
ċessar awtomatiku ta' l-informazzjoni kollha; 

Jiddaħħal l-użu ta' l-alfabett Grieg u dak Ċirilliku; kif ukoll,•

L-Istati Membri ikollhom l-obbligu li jinfurmaw liċ-ċittadini tagħhom kif xieraq li •
huma jkunu nqatgħu mir-reġistru elettorali.

Is-sistema tkun trid tiġi implimentata mill-Istati Membri x'aktarx fuq il-bażi ta' deċi
żjoni mill-Kummissjoni adottata skond il-proċedura tal-komitoloġija.

Ir-Raba' Għażla Strateġika – L-iżvilupp ta' reġistru elettorali tal-PE

Din l-għażla strateġika għandha tinvolvi li r-reġistri elettorali kollha ta' l-Istati Membri 
(għal elezzjonijiet tal-PE) jkunu integrati f'reġistru elettorali tal-PE wieħed għall-Istati 
Membri kollha. Għażla oħra taħt din tkun tinvolvi armonizzazzjoni sħiħa tal-metodi 
dwar kif ikunu pproċesati r-reġistri nazzjonali u x'informazzjoni tiddaħħal fir-reġistri. 
L-informazzjoni dwar ir-reġistru elettorali tinqasam bejn l-Istati Membri.

B'żieda ma' emendi għad-Direttiva 93/109/KE, l-għażla strateġika tkun tirrekjedi 
wkoll li jsiru emendi għall-Att ta' l-1976 dwar l-elezzjonijiet (mehmuż mad-Deċiżjoni 
76/787/ECSC, KEE, Euratom)>

Il-valutazzjoni ta' l-għażliet strateġika
Il-valutazzjoni ta' l-għażliet strateġiċi biex tittejjeb is-sistema ta' prevenzjoni ta' votazzjoni u ta' kandidatura doppja
Għan li għandu jintla
ħaq/problemi li għandhom ji
ġu affaċjati

(Għazliet strateġiċi(Impatti li wieħed jistenna li jvarjaw minn – (l-ebda kontribut biex 
jintlaħaq l-għan) għal √√√√√ (għan milħuq għal kollox))

L-Ewwel Għażla 
Strateġika: 
Kollox jibqa' kif 
inhu

It-Tieni Għażla 
Strateġika: titneħħa 
s-sistema ta' bħalissa 
ta' skambju ta' 
informazzjoni

It-Tielet Għażla 
Strateġika: titjib 
fis-sistema ta' b
ħalissa

Ir-Raba' Għażla 
Strateġika: titfassal 
lista elettorali tal-
Komunità

Ma jitħallix min jivvota 
darbtejn fl-elezzjonijiet 
Ewropej

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Ma jitħallewx kandidaturi 
doppji fl-elezzjonijiet 
Ewropej

√√√ √√√√ √√√√ √√√√
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Assigurazzjoni ta' parte
ċipazzjoni taċ-ċittadini kollha
fl-elezzjonijiet Ewropej kollha

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Tħajjir tal-parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini kollha ta' l-
Unjoni fl-elezzjonijiet 
Ewropej

√√ √√ √√ √√√

Assigurazzjoni li jkun hemm 
aċċess indaqs għad-drittijiet 
elettorali (il-prinċipju tan-
non-diskriminazzjoni) liċ-
ċittadini ta' l-Unjoni sabiex 
dawn ikollhom l-istess 
drittijiet elettorali fl-Istat 
Membru fejn għandhom ir-
residenza daqs dawk li huma 
ċittadini tal-pajjiż

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Drittijiet fundamentali

Id-dritt tal-vot u eliġibilità fl-
elezzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew (l-Artikolu 39)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

Protezzjoni tad-data personali 
(l-Artikolu 8)

√ √√√ √ √√√

Spejjeż f'konfront mas-
sitwazzjoni preżenti
+ spejjeż ogħla mis-
sitwazzjoni preżenti;
0 l-ebda tibdil fl-ispejjeż; -
spejjeż anqas mis-sitwazzjoni 
preżenti

0 - 0 +

L-għażla preferuta:

Fuq il-bażi tal-valutazzjoni u t-tqabbil ta' l-għazliet strateġiċi fejn jidħol: li jintlaqgħu l-
għanijiet ta' strateġija; li jingħata kontribut għal, u r-rispett ta', id-drittijiet 
fundamentali; l-opinjonijiet ta' l-Istati Membri u ta' dawk involuti; kif ukoll il-prattiċità
u l-ispejjeż, l-għażla strateġika preferuta biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fis-sistema 
biex ma jitħalliex li ssir votazzjoni u kandidatura doppja, hija n-numru 2 - It-tneħħija 
tas-sistema ta' skambju ta' informazzjoni li hemm bħalissa iżda tibqa' ssir id-
dikjarazzjoni li dak li jkun ma jivvutax darbtejn, jiddaħħlu penali, u jsir iċċekkjar wara. 
B'hekk, jintemm ir-riskju li ċittadini jitħassru bi żball minn reġistru elettorali jew li ma 
jkunux infurmati li ġew imħassra minn reġistru elettorali u għalhekk ma jkunux jistgħu 
jivvutaw. L-ispejjeż ta' l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri jiġu ffrankati. 
Il-penali għal votazzjoni doppja x'aktarx li sservi ta' deterrent għall-votazzjoni doppja. 

Ikun meħtieġ li jsir iċċekkjar ta' każi ta' votazzjoni doppja minn ċittadini ta' l-UE mhux 
residenti fil-pajjiż. Kieku kien il-każ li jinżammu b'mod elettroniku l-ismijiet u d-
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dettalji tal-votanti kollha, dan il-proċess kien ikun bla skossi. Madankollu, bħalissa 
mhux l-Istati Membri kollha jżommu dettalji elettroniċi.

Fuq il-bażi ta' analiżi preliminari ma jidhrix li tista' titwaqqaf sistema ta' verifika li tkun 
finanzjarjament taqbel, qabel l-2009. Madankollu, hemm possibbiltà realistika li dan 
ikun possibbli f'elezzjonijiet ta' wara. Minflok is-sistema ta' verifika fl-2009, jista' jkun 
hemm miżuri preventivi bħal ma huma li tingħata pubbliċità lill-penali l-ġdida għal min 
jivvota darbtejn, u sistemi "ħfief" ta' iċċekkjar wara l-elezzjonijiet f'sitwazzjonijiet fejn 
ikun hemm ċans li sseħħ votazzjoni doppja. Wieħed irid jisħaq li ma hemmx x'juri 
f'elezzjonijiet tal-PE li saru kien hemm xi ħafna każijiet ta' votazzjoni doppja. 

4. Il-piż amministrattiv kbir għal kandidati ċittadini ta' pajjiżi oħra fl-elezzjonijiet 
tal-PE

Fl-2004 kien hemm total ta' 8 974 kandidat għall-elezzjonijiet tal-PE. Minn dawn, 
8 917 ħarġu fil-pajjiż tagħhom ta' oriġini, u kienu biss 57 il-kandidati li kienu ċittadini 
ta' pajjiżi oħra.

Hemm x'juri li l-għadd ta' kandidati li kienu ċittadini ta' l-UE ta' pajjiż ieħor kien ikun 
akbar, li kieku ma kienx hemm l-obbligu li dawn jippreżentaw ċertifikat maħruġ mill-
awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru tagħhom ta' oriġini, li ma hemm l-ebda 
impediment kontrihom biex joħorġu bħala kandidati. Tliet pajjiżi qalu li kien hemm g
ħadd ta' diffikultajiet dwar dan l-obbligu, fejn minħabba f'hekk, ċittadini ta' l-UE ta' 
pajjiż ieħor ma tqisux li kienu eliġibbli bħala kandidati fil-pajjiż tagħhom ta' residenza. 
Għalhekk, l-obbligu attwali biex jiġi ppreżentat ċertifikat kellu influwenza negattiva 
fuq il-kandidatura ta' ċittadini ta' l-UE fil-pajjiż li huma residenti fih iżda li 
m'ghandhomx ċittadinanza tiegħu.. 

Piż amministrattiv tqil

F'ċerti Stati Membri mhemmx identifikazzjoni jew regolamenti ċari dwar liema hi l-
awtorità nazzjonali kompetenti biex toħroġ iċ-ċertifikat obbligatorju li ċittadini ta' l-
UE bħalissa jridu jġibu mill-Istat Membru tagħhom biex juru li huma eliġibbli li joħor
ġu bħala kandidati meta jmorru jirreġistraw bħala kandidati għal elezzjonijiet tal-PE fl-
Istati Membru tagħhom ta' residenza. Intervisti ma' kandidati ċittadini ta' l-UE ta' pajji
ż ieħor ikkonfermaw li hemm problemi meta jiġu biex jikkuntattjaw u jirċievu fiż-
żmien iċ-ċertifikat rilevanti mill-awtorità kompetenti fil-pajjiż tagħhom ta' oriġini.

Fost diversi għażliet imfassla fil-qasam ta' l-evalwazzoni ta' l-Impatt, dawn li ġejjin 
tqiesu bħala l-aktar rilevanti biex jilqagħu għall-problemi ta' votazzjoni u kandidatura 
doppja:

L-Ewwel Għażla Strateġika - Kollox jibqa' kif inhu

Ma jsir l-ebda tibdil: meta jippreżentaw applikazzjoni biex joħorġu bħala kandidat fl-
Istat Membru tagħhom ta' residenza f'elezzjoni tal-PE, ċittadini ta' l-UE iridu jippre
żentaw iċ-ċertifikat mogħti mill-Istat Membru tagħhom ta' oriġini (l-Art 6 u 10). 
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It-Tieni Għażla Strateġika - Raffinar tas-sistema preżenti

Din l-għażla tkun, pereżempju, tinvolvi l-iżvilupp ta' kampanja ta' informazzjoni 
mifruxa madwar l-UE kollha biex tixxandar lista ta' awtoritajiet li jkunu kompetenti 
biex joffru prova ta' eliġibbiltà għal ċittadini li jkunu jixtiequ joħorġu bħala kandidati fl-
Istati Membru ta' residenza tagħhom.

It-Tielet Għażla Strateġika – Jitneħħa l-obbligu tal-kandidati li jippreżentaw 
ċertifikat mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ta' oriġini, li ma hemm l-ebda 
impediment għad-dritt tagħhom li joħorġu bħala kandidati biex minfloku, dan irid 
jingħad fid-dikjarazzjoni formali li l-kandidati jridu jippreżentaw skond l-Artikolu 
10.1 kif inhu bħalissa. 

B'żieda ma' l-inklużjoni ta' informazzjoni ġdida li trid tingħata fid-dikjarazzjoni li jridu 
jippreżentaw il-kandidati, din l-għażla strateġika ddaħħal ukoll il-possibbiltà għall-
Istati Membri ta' residenza biex jiċċekkjaw li ċ-ċittadin/a in kwistjoni ma j/tkunx 
effettivament ġie/t mċaħħad/a mid-dritt tiegħu jew tagħha li j/toħroġ bħala kandidat 
permezz tan-notifika ta' din id-dikjarazzjoni lill-Istati Membru ta' oriġini.

Il-valutazzjoni ta' l-għażliet strateġiċi

Il-valutazzjoni ta' l-għażliet strateġiċi maħsuba biex jirregolaw il-kwistjoni tal-piżijiet amministrattivi li jsibu 
quddiehom iċ-ċittadini ta' l-Unjoni li ma jkunu ċittadini tal-pajjiż ta' residenza u kandidati għall-elezzjonijiet 
Ewropej f'dak l-Istat.

Għan li għandu jintla
ħaq/problemi li għandhom 
jiġu affaċjati

(Għażliet strateġiċi(Impatti li wieħed jistenna li jvarjaw minn – (l-ebda kontribut biex 
jintlaħaq l-għan) għal √√√√√ (għan milħuq għal kollox))

L-Ewwel Għażla Strate
ġika: Kollox jibqa' kif 
inhu 

It-Tieni Għażla Strate
ġika: Tittejjeb is-sistema 
preżenti

It-Tielet Għażla Strateġika:

Jitneħħal l-obbligu taċ-
ċittadini li jippreżentaw 
ċertifikat

Jitnaqqsu l-ostakoli li 
hemm quddiem iċ-ċittadini 
ta' l-Unjoni li jixtiequ jo
ħorġu bħala kandidati g
ħall-elezzjonijiet fl-Istat 
Membru ta' residenza tag
ħhom

√ √√√ √√√√

Assigurazzjoni ta' parte
ċipazzjoni taċ-ċittadini 
kollha ta' l-Unjoni fl-
elezzjonijiet Ewropej 

√ √√ √√√

Tħajjir tal-parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini kollha ta' l-
Unjoni fl-elezzjonijiet 
Ewropej

√ √√ √√√
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Assigurazzjoni li jkun 
hemm aċċess indaqs għad-
drittijiet elettorali (il-prin
ċipju tan-non-
diskriminazzjoni) liċ-
ċittadini ta' l-Unjoni sabiex 
dawn ikollhom l-istess 
drittijiet elettorali fl-Istat 
Membru fejn għandhom ir-
residenza daqs dawk li huma 
ċittadini tal-pajjiż

√ √ √√

Drittijiet fundamentali

Id-dritt tal-vot u eli§
ġibbilità fl-
elezzjonijiet tal-
Parlament 
Ewropew (l-
Artikolu 39)

- √√√ √√√√

Protezzjoni tad-§
data personali (l-
Artikolu 8))

√√√√√ √√√√√ √√

Spejjeż f'konfront mas-
sitwazzjoni preżenti

+ spejjeż ogħla mis-
sitwazzjoni preżenti;
0 l-ebda tibdil fl-ispejjeż; -
spejjeż anqas mis-
sitwazzjoni preżenti

0 + 0

L-għażla ppreferuta:

L-għażla strateġika ppreferuta biex jiġi affaċċjat il-piż amministrattiv tqil għal 
kandidati ċittadini ta' l-UE ta' pajjiż ieħor hija t-3 – Jitneħħa l-obbligu tal-kandidati li 
jippreżentaw ċertifikat mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ta' oriġini, li ma 
hemm l-ebda impediment għad-dritt tagħhom li joħorġu bħala kandidati biex minfloku, 
dan irid jingħad fid-dikjarazzjoni formali li l-kandidati jridu jippreżentaw skond l-
Artikolu 10.1 kif inhu bħalissa. 

Bħala riżultat ta' din l-għażla strateġika, l-ostakoli għal kandidati ta' l-UE li mhumiex 
ċittadini tal-pajjiż jonqsu peress li dawn ikollhom biss jippreżentaw dikjarazzjoni 
formali (u l-ebda ċertifikat mingħand l-ebda awtorità). 

L-Istati Membri jrid ikollhom il-possibbiltà li jiċċekkjaw il-preċiżjoni ta' dikjarazzjoni 
formali billi jinnotifikawha lill-Istat Membru ta' oriġini. Kollox ma' kollox, il-'prezz g
ħas-soċjetà' ta' l-għażla preferuta jibqa' żgħir.

5. Is-sussidjarjetà, il-proporzjonalità u valur miżjud għall-ue
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L-għażla strateġika ppreferuta biex ikunu indirizzati n-nuqqasijiet fis-sistema ta' 
skambju ta' informazzjoni li tintuża bħalissa ma ddaħħal l-ebda miżura li tarmonizza s-
sistema elettorali ta' l-Istati Membri, jew xi azzjoni komuni li tmur lil hinn minn dak li 
hu meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet. Minħabba n-natura transnazzjonali tal-problema, ji
ġifieri li ċ-ċittadini ma jitħallewx jivvutaw jew li joħorġu bħala kandidati f'aktar minn 
Stat Membru wieħed f'kull elezzjoni tal-PE madwar l-UE, hija meħtieġa l-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. 

Il-ħtieġa li ma tittieħed l-ebda miżura li tarmonizza s-sistemi elettorali ta' l-Istati 
Membri, jew li ma tittieħed l-ebda azzjoni li tmur lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex 
jintlaħqu l-għanijiet tiswa wkoll għall-għażla strateġika ppreferuta biex ikun indirizzat 
il-piż burokratiku kbir fuq il-kandidati potenzjali. Id-dħul tal-possibbiltà li jiġu ċ
ċekkjati dikjarazzjonijiet li jsiru minn ċittadini ta' l-UE ta' pajjiż ieħor biex jiġi żgurat li 
ma jkun hemm ħadd li jitqies bħala mhux eliġibbli li joħroġ bħala kandidat fi Stat 
Membru wieħed u li joħroġ bħala kandidati fi Stat Membru ieħor. 

Nuqqas ta' azzjoni mill-UE tkun tfisser ħsara sinifikanti għall-interessi leġittimi ta' 
ċittadini ta' l-UE, li għandhom aspettattivi validi li ħadd ma jista' jabbuża mis-sistema 
elettorali billi jivvota għal aktar minn darba fl-istess elezzjoni tal-PE, jew li joħroġ b
ħala kandidat f'aktar minn Stat Membru wieħed minkejja li jkun tilef dan id-dritt fi Stat 
Membru ieħor. L-għażliet strateġiċi preferuti għalhekk ikunu jaqblu ma' l-obbligi ta' l-
UE li jitħarsu u jiġu żgurati l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. 
Azzjoni komuni għalhekk tirrispetta l-prinċipji ta' sussidjarjetà kif artikolata fl-
Artikolu 2 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea, u fuq il-prinċipju tal-proporzjonalità fl-
Atikolu 5 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għaż-żewġ għażliet strateġiċi
ppreferuti. 


