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Antecedentes políticos1.

Os direitos de cidadania da União Europeia, consagrados nos Tratados da UE (artigos 
17.º a 22.º), estabelecem que, nas eleições para o PE, os cidadãos da UE podem optar 
por participar no seu Estado-Membro de origem ou no seu Estado-Membro de 
residência, caso não sejam o mesmo. A participação nas eleições para o PE 
compreende tanto o direito de voto como o direito de elegibilidade. Os princípios que 
regem o direito de voto e de elegibilidade dos cidadãos da União Europeia residentes 
num Estado-membro de que não tenham a nacionalidade estão previstos na Directiva
93/109/CE. Ninguém pode votar mais do que uma vez nem ser candidato em vários 
Estados-Membros num mesmo acto eleitoral para o PE (artigo 4.º da Directiva). 

A Directiva 93/109/CE foi adoptada numa altura em que a UE era composta por 
apenas 12 Estados-Membros. A presente avaliação de impacto foi lançada para 
fornecer informações mais circunstanciadas sobre os problemas identificados desde a 
adopção da directiva e para propor soluções possíveis para dar resposta ao desafio 
que representa, em matéria de eleições, o alargamento da União a 27 
Estados-Membros, dada a cada vez maior diversidade entre os sistemas eleitorais dos 
Estados-Membros que virá acentuar ainda mais os problemas identificados. 

Objectivos estratégicos2.

A Directiva 93/109/CE inclui os seguintes objectivos estratégicos:

Objectivos gerais:

Garantir a participação de todos os cidadãos da União nas eleições para o PE.•

Incentivar a participação de todos os cidadãos da União nas eleições para o PE.•

Garantir um acesso equitativo dos cidadãos da UE aos direitos eleitorais •
(princípio da não-discriminação), para que gozem, no seu Estado-Membro de 
residência, dos mesmos direitos eleitorais que os nacionais desse país.

Objectivos específicos

Impedir o voto duplo nas eleições para o PE.•

Impedir a dupla candidatura nas eleições para o PE.•

Reduzir os obstáculos que se colocam aos cidadãos da UE que desejam •
candidatar-se às eleições para o PE no seu Estado-Membro de residência.
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Deficiências no actual sistema de prevenção do voto duplo e da dupla 3.
candidatura

Participação eleitoral e voto duplo

Por ocasião das eleições para o PE de 2004, existiam nos 25 Estados-Membros da 
UE mais de 5,5 milhões de cidadãos da UE não nacionais em idade de votar.

Nas mesmas eleições, a taxa média de participação foi de 45,7%. A taxa de 
participação dos cidadãos da UE não nacionais foi inferior: nos seis países 
relativamente aos quais estavam disponíveis dados (ou estimativas) relativos à
participação destes cidadãos, a média foi de 19,6%. 

Problemas práticos do actual sistema de intercâmbio de informações

A Directiva 93/109/CE prevê dois meios para evitar o voto duplo e a dupla 
candidatura: em primeiro lugar, os cidadãos da UE não nacionais devem apresentar 
uma declaração formal em que especificam que apenas exercem o direito de voto ou 
apresentam a sua candidatura no Estado-Membro de residência; e, em segundo lugar,
os Estados-Membros são obrigados a proceder ao intercâmbio de informações sobre 
os nacionais de outros Estados-Membros inscritos nos cadernos eleitorais ou que 
apresentaram a sua candidatura, e a adoptar as medidas adequadas para evitar que os 
seus nacionais votem duas vezes ou se apresentem como candidatos em mais do que 
um Estado-Membro. Para o efeito, foi criado um sistema de intercâmbio de 
informações entre Estados-Membros. Este sistema foi utilizado em três actos 
eleitorais para o PE: 1994, 1999 e 2004. 

As principais desvantagens do sistema de intercâmbio de informações são as 
seguintes: as informações recebidas são insuficientes para identificar a pessoa nos 
registos nacionais existentes; existem problemas com a transliteração de nomes; os 
dados chegam demasiado tarde para poderem ser processados; os formatos utilizados 
para a transmissão das informações são muito variados (por exemplo, em suporte 
papel, disquetes, CD-ROM) o que impede o processamento automático. Além disso, 
o sistema privou um número reduzido de cidadãos do seu direito de voto. Por outro 
lado, não é possível determinar se o sistema reduziu os votos duplos. Em 2004, foram 
identificados casos de dupla votação em dois Estados-Membros: 4 casos no 
Luxemburgo e cerca de 120 na Alemanha.

Na globalidade, os Estados-Membros consideram o sistema pesado e ineficiente.

A maior parte dos problemas deve-se às diferenças entre os sistemas eleitorais não 
harmonizados dos Estados-Membros, os modso de processamento dos cadernos 
eleitorais pelos Estados-Membros e as informações neles incluídas. Trata-se de um 
dos obstáculos fundamentais a um intercâmbio rápido e eficiente de informações 
relativas aos eleitores da UE não nacionais.

Quinze Estados-Membros forneceram estimativas dos recursos utilizados no sistema 
de intercâmbio de informações no acto eleitoral de 2004. Apenas para estes 
Estados-Membros, os custos estimados elevaram-se a 981 000 euros, sendo uma 
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grande parte atribuível ao intercâmbio de informações inadequadas. É provável que os 
custos passem a ser mais elevados se o sistema se mantiver na sua forma actual, 
devido ao aumento do número de cidadãos da UE não nacionais e ao alargamento da 
UE.

Entre as diversas opções consideradas no âmbito da avaliação de impacto, afigurou-se 
que as seguidamente apresentadas seriam as mais pertinentes para resolver a questão 
do voto duplo e da dupla candidatura:

Opção estratégica 1 – Status quo

Não são introduzidas alterações à actual situação, ou seja, mantêm-se as seguintes 
medidas:

O actual sistema de intercâmbio de informações entre Estados-Membros. No •
quadro deste sistema, o Estado-Membro de residência é responsável pela 
transmissão, ao Estado-Membro de origem, das informações respeitantes aos 
cidadãos da UE não nacionais inscritos nos cadernos eleitorais do Estado-Membro 
de residência (ou que aí tenham apresentado uma candidatura). O Estado-Membro 
de origem exclui esses cidadãos dos seus cadernos eleitorais a fim de evitar o voto 
duplo. A Comissão, juntamente com os Estados-Membros, adoptou orientações 
relativas às informações que devem ser objecto do intercâmbio e às respectivas 
modalidades. 

A declaração formal dos cidadãos da UE não nacionais, apresentada por •
ocasião da inscrição nos cadernos eleitorais ou da apresentação de uma declaração 
de candidatura no seu Estado-Membro de residência; esta declaração especifica 
que o cidadão apenas exercerá o direito de voto no Estado-Membro de residência 
e não no Estado-Membro de origem (artigos 9.º e 10.º da Directiva 93/109/CE) e 
que apenas apresenta uma declaração de candidatura no Estado-Membro de 
residência (artigo 10.º).

Opção estratégica 2 – Abolir o actual sistema de intercâmbio de informações, mas 
manter a declaração relativa ao voto duplo e à dupla candidatura, introduzindo 
sanções e controlos ex-post

Esta opção estratégica incluiria as seguintes alterações à Directiva 93/109/CE:

Abolição do actual sistema de intercâmbio de informações e manutenção da •
declaração apresentada pelos cidadãos da UE não nacionais, especificando que não 
exercerão o direito de voto nem apresentarão uma declaração de candidatura em 
dois Estados-Membros nas mesmas eleições para o PE;

Introdução de sanções em caso de voto duplo;•

Introdução de controlos ex-post relativos ao voto duplo.•

Opção estratégica 3 – Melhorar o actual sistema de intercâmbio de informações

Segundo esta opção, o actual sistema de intercâmbio de informações poderia ser 
melhorado no que se refere aos procedimentos administrativos e operacionais, a fim 
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de garantir a coerência em toda a União Europeia. Para tal seria necessário:

Fixar um prazo único e harmonizado para o intercâmbio de informações; •

Adaptar o formato já estabelecido para o intercâmbio de informações, para que os •
Estados-membros disponham de todas as informações de que necessitam para 
identificar os seus cidadãos nacionais quando recebem as informações;

Decidir proceder à transferência electrónica de todas as informações através de um •
meio específico, a fim de permitir o processamento automático de todas as 
informações;

Introduzir os alfabetos grego e cirílico; e,•

Garantir que os Estados-Membros comuniquem aos cidadãos de que foram •
excluídos de um caderno eleitoral.

O sistema teria de ser aplicado pelos Estados-Membros provavelmente com base 
numa decisão da Comissão, adoptada segundo o procedimento da comitologia.

Opção estratégica 4 – Criar um caderno eleitoral para as eleições para o PE

Esta opção implicaria que todos os cadernos eleitorais dos Estados-Membros 
(relativos às eleições para o PE) fossem integrados em cadernos eleitorais comuns a 
todos os Estados-Membros, relativos às eleições para o PE. Uma sub-opção 
implicaria a total harmonização dos métodos de processamento dos cadernos 
eleitorais nacionais e das informações neles incluídas. As informações relativas aos
cadernos eleitorais seriam partilhadas entre os Estados-Membros.

Para além das alterações à Directiva 93/109/CE, esta opção política implicaria 
igualmente alterações ao Acto de 1976 relativo à eleição (anexo à Decisão
76/787/CECA, CEE, Euratom).

Avaliação das diversas opções estratégicas

Avaliação das opções estratégicas destinadas a melhorar o sistema de prevenção do voto duplo e da dupla 
candidatura

Objectivo a 
atingir/problema 
abordado

Opções estratégicas (impacto previsto: cotação de - (não contribuiu para a realização do 
objectivo) a √√√√√ (objectivo totalmente realizado)

Opção 
estratégica 1: 
Status quo

Opção estratégica 
2: abolir o actual 
sistema de 
intercâmbio de 
informações

Opção estratégica 
3: melhorar o 
sistema actual

Opção estratégica 
4: criar um 
caderno eleitoral 
comunitário

Prevenção do voto 
duplo nas eleições 
para o Parlamento 
Europeu.

√√√ √√√√ √√√√ √√√√
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Prevenção da dupla 
candidatura nas 
eleições para o 
Parlamento Europeu.

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Assegurar a 
participação de todos 
os cidadãos da União 
nas eleições para o 
Parlamento Europeu.

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Encorajar a 
participação de todos 
os cidadãos da União 
nas eleições para o 
Parlamento Europeu.

√√ √√ √√ √√√

Garantir um acesso 
equitativo dos 
cidadãos da UE aos 
direitos eleitorais
(princípio da não 
discriminação), para 
que gozem, no seu 
Estado-Membro de 
residência dos mesmos 
direitos eleitorais que 
os nacionais desse 
país.

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Direitos fundamentais

■ Direito de voto e de 
elegibilidade nas eleições 
para o Parlamento 
Europeu (artigo 39.º)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

■ Protecção dos dados 
pessoais (artigo 8.º)

√ √√√ √ √√√

Custos relativamente ao 
status quo

+ custos mais elevados 
que o status quo ; 0 
mesmos custos; - custos 
menos elevados que o 
status quo

0 - 0 +

Opção preferida

Com base na avaliação e comparação das opções estratégicas em termos da realização 
dos objectivos políticos, da contribuição para o respeito dos direitos fundamentais, 
das opiniões dos Estados-Membros e dos interessados, da viabilidade prática e dos 
custos, a opção preferida para resolver as deficiências do sistema destinado a evitar o 
voto duplo e a dupla candidatura, é a opção 2 – abolir o actual sistema de intercâmbio 
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de informações, mantendo uma declaração relativa ao voto duplo, introduzir sanções
e controlos ex-post. Seria assim eliminado o risco de os cidadãos serem 
incorrectamente excluídos de um caderno eleitoral ou não serem informados dessa 
exclusão, ficando assim privados de exercer o seu direito de voto. Seriam 
economizados os custos do intercâmbio de informações entre Estados-membros. A 
sanção aplicável em caso de voto duplo teria um efeito dissuasivo.

Seria necessário controlar os casos de voto duplo por parte dos cidadãos da UE não 
nacionais. Se existissem registos electrónicos de todos os eleitores, este processo será
simples do ponto de vista técnico. Contudo, nem todos os Estados-Membros dispõem 
actualmente desse tipo de registos.

Com base na análise preliminar efectuada, é pouco provável que um sistema de 
auditoria economicamente viável pudesse ser criado antes de 2009. Contudo, existem 
hipóteses razoáveis de que tal seja possível em eleições subsequentes. Em 2009, em 
vez de um sistema de auditoria, poderiam ser previstas medidas de prevenção, como 
publicitar as sanções aplicáveis em caso de voto duplo ou instituir sistemas "ligeiros" 
de controlos ad hoc a posteriori nos casos em que existam probabilidades de voto
duplo. De salientar que não há indícios de um número elevado de casos de voto duplo
nas anteriores eleições para o PE. 

carga administrativa excessiva imposta aos candidatos não nacionais nas 4.
eleições para o PE

Em 2004, o número de candidatos às eleições para o PE elevou-se a 8 974. Destes, 
8 917 candidataram-se no seu país de origem e apenas 57 eram cidadãos da UE não 
nacionais do seu Estado de residência.

Aparentemente, o número de candidatos da UE não nacionais teria sido superior se 
não existisse a obrigação de apresentar um atestado das autoridades competentes do 
Estado-Membro de origem certificando que o candidato não está privado do seu 
direito de elegibilidade. Três países comunicaram dificuldades relacionadas com esta 
obrigação, de que resultou o facto de cidadãos da UE não nacionais terem sido 
considerados não elegíveis no seu país de residência. Por conseguinte, a actual 
obrigação de apresentar um atestado teve um efeito negativo na participação de 
cidadãos da UE não nacionais como candidatos do seu país de residência. 

Carga administrativa excessiva

Nalguns Estados-Membros não está claramente identificado ou regulamentado qual a 
autoridade nacional competente para emitir o atestado que os cidadãos da UE são
actualmente obrigados a apresentar para comprovar a sua elegibilidade no momento 
da apresentação da candidatura nas eleições para o PE no seu Estado-Membro de 
residência. Entrevistas realizadas com candidatos da UE não nacionais confirmam a 
existência de problemas a nível do contacto e da recepção atempada do atestado 
relevante da autoridade competente do país de origem.

Entre as diversas opções consideradas no quadro da avaliação de impacto, afigurou-se 
que as seguidamente apresentadas seriam as mais pertinentes para resolver a questão 
do voto duplo e da dupla candidatura:
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Opção estratégica 1 – Status quo

Não são introduzidas alterações: ao apresentar uma declaração de candidatura para as 
eleições para o PE no Estado-Membro de residência, os cidadãos da UE devem 
apresentar um atestado emitido pelo seu Estado-Membro de origem (artigos 6.º e
10.º). 

Opção estratégica 2 – Aperfeiçoar o sistema actual

Esta opção envolveria, nomeadamente, o lançamento de uma campanha de 
informação a nível da UE, destinada a divulgar uma lista exaustiva das autoridades 
competentes para emitirem o atestado de elegibilidade aos cidadãos que desejam 
apresentar a sua candidatura no Estado-Membro de residência.

Opção estratégica 3 – Abolir a obrigação, imposta aos candidatos, de apresentarem 
um atestado das autoridades competentes do Estado Membro de origem certificando 
que não estão privados do seu direito de elegibilidade e substituí-la pela inclusão de 
uma menção para o efeito na declaração formal que os candidatos devem apresentar 
ao abrigo do actual n.º 1 do artigo 10.º.

Para além da inclusão de uma nova menção na declaração que os candidatos devem 
apresentar, esta opção estratégica introduziria igualmente a possibilidade de os 
Estados-Membros de residência confirmarem que o cidadão em causa não foi, 
efectivamente, privado do seu direito de elegibilidade, através da notificação da 
declaração ao Estado-Membro de origem.

Avaliação das diversas opções estratégicas

Avaliação das opções estratégicas destinadas a resolver o problema da carga administrativa excessiva imposta 
aos candidatos não nacionais nas eleições para o PE

Objectivo a 
atingir/problema abordado Opções estratégicas (impacto previsto: cotação de - (não contribuiu para a 

realização do objectivo) a √√√√√ (objectivo totalmente realizado)

Opção estratégica 1: 
Status quo

Opção estratégica 2: 
aperfeiçoar o sistema 
actual

Opção estratégica 3: abolir
a obrigação, imposta aos 
candidatos, de 
apresentarem um atestado

Reduzir os obstáculos que 
se colocam aos cidadãos da 
UE que desejam candidatar-
se às eleições para o PE no 
seu Estado-Membro de 
residência.

√ √√√ √√√√

Assegurar a participação de 
todos os cidadãos da União 
nas eleições para o 
Parlamento Europeu.

√ √√ √√√
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Encorajar a participação de 
todos os cidadãos da União 
nas eleições para o 
Parlamento Europeu.

√ √√ √√√

Garantir um acesso 
equitativo dos cidadãos da 
UE aos direitos eleitorais
(princípio da não 
discriminação), para que 
gozem, no seu 
Estado-Membro de 
residência dos mesmos 
direitos eleitorais que os 
nacionais desse país.

√ √ √√

Direitos fundamentais

■ Direito de voto e de 
elegibilidade nas eleições 
para o Parlamento Europeu 
(artigo 39.º)

- √√√ √√√√

■ Protecção dos dados 
pessoais (artigo 8.º)

√√√√√ √√√√√ √√

Custos relativamente ao 
status quo

+ custos mais elevados que o 
status quo ; 0 mesmos custos; - 
custos menos elevados que o 
status quo

0 + 0

Opção preferida

A opção preferida para resolver o problema da carga administrativa excessiva imposta 
aos candidatos da UE não nacionais nas eleições para o PE é a opção 3 - Abolir a 
obrigação, imposta aos candidatos, de apresentarem um atestado das autoridades 
competentes do Estado-Membro de origem certificando que não estão privados do 
seu direito de elegibilidade e substituí-la pela inclusão de uma menção para o efeito na 
declaração formal que os candidatos devem apresentar ao abrigo do actual n.º 1 do 
artigo 10.º.

Esta opção estratégica permitiria reduzir, em larga medida, os obstáculos à
participação de candidatos da UE não nacionais, uma vez que apenas teriam de 
apresentar uma declaração formal (e não um atestado emitido por uma autoridade). 

Os Estados-Membros teriam a possibilidade de confirmar a exactidão da declaração 
formal, notificando-a ao Estado-Membro de origem. Na globalidade o "custo para a 
sociedade" da opção preferida seria reduzido.

Subsidiariedade, proporcionalidade e valor acrescentado5.
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A opção estratégica preferida para resolver as deficiências do actual sistema de 
intercâmbio de informações não introduzia quaisquer medidas de harmonização dos 
sistemas eleitorais dos Estados-Membros, nem implicaria uma acção comum que 
exceda o necessário para atingir os seus objectivos. Devido à natureza transnacional 
do problema, ou seja, o facto de, em toda a UE, os cidadãos não poderem eleger nem
ser eleitos em mais do que um Estado-Membro em cada eleição para o PE, é
necessária a cooperação entre os Estados-Membros. 

O facto de não serem introduzidas medidas de harmonização dos sistemas eleitorais 
dos Estados-Membros, nem estar prevista uma acção comum que exceda o necessário 
para atingir os objectivos é igualmente válido para a opção estratégica preferida 
destinada a solucionar o problema da carga administrativa excessiva imposta aos 
candidatos potenciais. A possibilidade de confirmar as declarações dos cidadãos da 
UE não nacionais seria extremamente útil para garantir que nenhum cidadão 
considerado não elegível num Estado-Membro se possa apresentar como candidato 
noutro Estado-Membro. 

A ausência de uma acção da UE prejudicaria significativamente os interesses legítimos 
dos cidadãos da UE que têm expectativas válidas quanto ao facto de ninguém poder 
utilizar abusivamente o sistema eleitoral para votar mais do que uma vez nas mesmas 
eleições para o PE ou para apresentar a sua candidatura num Estado-Membro, apesar 
de estar privado deste direito noutro Estado-Membro. As opções estratégicas
preferidas dão assim cumprimento à obrigação que incumbe à UE de salvaguardar e 
defender os direitos fundamentais dos cidadãos. Por conseguinte, a acção comum 
respeita o princípio da subsidiariedade estabelecido no artigo 2.º do Tratado da União 
Europeia e o princípio da proporcionalidade previsto no artigo 5.º do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia, no que se refere a ambas as opções estratégicas
preferidas. 


