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Emenda 22
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proċedura elettorali relatata mal-
elezzjonijiet muniċipali tagħmel mal-
kompetenzi tal-Istati Membri li 
jorganizzawhom, waqt li tirrifletti t-
tradizzjonijiet speċifiċi tagħhom u hija 
konformi mal-istandards internazzjonali u 
Ewropej. B’mod konformi mal-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u 
Politiċi kif ukoll mal-liġi tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, 
jenħtieġ li l-Istati Membri mhux biss 
jirrikonoxxu u jirrispettaw id-dritt taċ-
ċittadini tal-Unjoni li jivvutaw u joħorġu 
bħala kandidat imma li jiżguraw ukoll 
aċċess faċli għad-drittijiet elettorali 
tagħhom billi jneħħu kemm jista’ jkun 
ostakoli għall-parteċipazzjoni tagħhom fl-
elezzjonijiet.

(5) Il-proċedura elettorali relatata mal-
elezzjonijiet muniċipali tagħmel mal-
kompetenzi tal-Istati Membri li 
jorganizzawhom, waqt li tirrifletti t-
tradizzjonijiet speċifiċi tagħhom u hija 
konformi mal-istandards internazzjonali u 
Ewropej. B'mod konformi mal-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u 
Politiċi kif ukoll mal-liġi tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, 
jenħtieġ li l-Istati Membri mhux biss 
jirrikonoxxu u jirrispettaw id-dritt taċ-
ċittadini tal-Unjoni li jivvutaw u joħorġu 
bħala kandidat imma li jiżguraw ukoll 
aċċess sħiħ għall-informazzjoni u għad-
drittijiet elettorali tagħhom billi jneħħu l-
ostakoli kollha għall-parteċipazzjoni 
tagħhom fl-elezzjonijiet.

Or. en

Emenda 23
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proċedura elettorali relatata mal-
elezzjonijiet muniċipali tagħmel mal-
kompetenzi tal-Istati Membri li 
jorganizzawhom, waqt li tirrifletti t-
tradizzjonijiet speċifiċi tagħhom u hija 
konformi mal-istandards internazzjonali u 
Ewropej. B’mod konformi mal-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u 
Politiċi kif ukoll mal-liġi tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, 

(5) Il-proċedura elettorali relatata mal-
elezzjonijiet muniċipali tagħmel mal-
kompetenzi tal-Istati Membri li 
jorganizzawhom, waqt li tirrifletti t-
tradizzjonijiet kostituzzjonali tagħhom u 
hija konformi mal-istandards 
internazzjonali u Ewropej. B'mod konformi 
mal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet 
Ċivili u Politiċi kif ukoll mal-liġi tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
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jenħtieġ li l-Istati Membri mhux biss 
jirrikonoxxu u jirrispettaw id-dritt taċ-
ċittadini tal-Unjoni li jivvutaw u joħorġu 
bħala kandidat imma li jiżguraw ukoll 
aċċess faċli għad-drittijiet elettorali 
tagħhom billi jneħħu kemm jista’ jkun 
ostakoli għall-parteċipazzjoni tagħhom fl-
elezzjonijiet.

tal-Bniedem, jenħtieġ li l-Istati Membri 
mhux biss jirrikonoxxu u jirrispettaw id-
dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni li jivvutaw u 
joħorġu bħala kandidat imma li jiżguraw 
ukoll aċċess faċli u effettiv għad-drittijiet 
elettorali tagħhom u għall-informazzjoni 
billi jneħħu l-ostakoli kollha għall-
parteċipazzjoni tagħhom fl-elezzjonijiet.

Or. fr

Emenda 24
Miroslav Číž, Domènec Ruiz Devesa

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-proċedura elettorali relatata mal-
elezzjonijiet muniċipali tagħmel mal-
kompetenzi tal-Istati Membri li 
jorganizzawhom, waqt li tirrifletti t-
tradizzjonijiet speċifiċi tagħhom u hija 
konformi mal-istandards internazzjonali u 
Ewropej. B’mod konformi mal-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u 
Politiċi kif ukoll mal-liġi tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, 
jenħtieġ li l-Istati Membri mhux biss 
jirrikonoxxu u jirrispettaw id-dritt taċ-
ċittadini tal-Unjoni li jivvutaw u joħorġu 
bħala kandidat imma li jiżguraw ukoll 
aċċess faċli għad-drittijiet elettorali 
tagħhom billi jneħħu kemm jista’ jkun 
ostakoli għall-parteċipazzjoni tagħhom fl-
elezzjonijiet.

(5) Il-proċedura elettorali relatata mal-
elezzjonijiet muniċipali tagħmel mal-
kompetenzi tal-Istati Membri li 
jorganizzawhom, waqt li tirrifletti t-
tradizzjonijiet speċifiċi tagħhom u hija 
konformi mal-istandards internazzjonali u 
Ewropej. B'mod konformi mal-Patt 
Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u 
Politiċi kif ukoll mal-liġi tal-Konvenzjoni 
Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, 
jenħtieġ li l-Istati Membri mhux biss 
jirrikonoxxu u jirrispettaw id-dritt taċ-
ċittadini tal-Unjoni li jivvutaw u joħorġu 
bħala kandidat imma li jiżguraw ukoll 
aċċess faċli għad-drittijiet elettorali 
tagħhom billi jneħħu l-ostakoli kollha 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fl-
elezzjonijiet.

Or. en

Emenda 25
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Apparti minn hekk, iċ-ċittadini tal-
Unjoni mhux ċittadini tal-Istat Membru 
ma għandhomx ikunu meħtieġa 
jissodisfaw xi kundizzjonijiet speċjali biex 
jeżerċitaw id-dritt li jivvutaw jew li 
joħorġu f’elezzjonijiet muniċipali sakemm 
ma jkunx iġġustifikat, b’mod eċċezzjonali, 
it-trattament differenti taċ-ċittadini tal-
Istat Membri u dawk li mhumiex 
minħabba ċirkostanzi speċifiċi għal tal-
aħħar li jiddistingwuhom minn dawk tal-
ewwel.

imħassar

Or. en

Emenda 26
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Apparti minn hekk, iċ-ċittadini tal-
Unjoni mhux ċittadini tal-Istat Membru ma 
għandhomx ikunu meħtieġa jissodisfaw xi 
kundizzjonijiet speċjali biex jeżerċitaw id-
dritt li jivvutaw jew li joħorġu 
f’elezzjonijiet muniċipali sakemm ma 
jkunx iġġustifikat, b’mod eċċezzjonali, it-
trattament differenti taċ-ċittadini tal-Istat 
Membri u dawk li mhumiex minħabba 
ċirkostanzi speċifiċi għal tal-aħħar li 
jiddistingwuhom minn dawk tal-ewwel.

(7) Apparti minn hekk, iċ-ċittadini tal-
Unjoni mhux ċittadini tal-Istat Membru 
ma għandhomx ikunu meħtieġa jissodisfaw 
xi kundizzjonijiet speċjali biex jeżerċitaw 
id-dritt li jivvutaw jew li joħorġu 
f'elezzjonijiet muniċipali sakemm ma 
jkunx iġġustifikat li trattament differenti 
taċ-ċittadini tal-Istat Membri u dawk li 
mhumiex minħabba ċirkostanzi 
eċċezzjonali u speċifiċi għal tal-aħħar li 
jiddistingwuhom minn dawk tal-ewwel. 
Tali differenza fit-trattament trid, fi 
kwalunkwe każ, tkun iġġustifikata.

Or. fr

Emenda 27
Helmut Scholz
f'isem il-Grupp The Left

Proposta għal direttiva
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Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju 
miċ-ċittadini tal-Unjoni tad-dritt tagħhom 
li jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati fil-
pajjiż ta’ residenza tagħhom, dawn iċ-
ċittadini għandhom jiddaħħlu fir-reġistru 
elettorali fi żmien biżżejjed minn qabel il-
jum tal-votazzjoni. Il-formalitajiet 
applikabbli għar-reġistrazzjoni għandhom 
ikunu kemm jista’ jkun sempliċi. Għandu 
jkun biżżejjed għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
kkonċernati li jipproduċu karta tal-identità 
valida u dikjarazzjoni formali li jinkludu 
elementi li jixhdu l-intitolament tagħhom li 
jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Ladarba 
jkunu rreġistrati, iċ-ċittadini tal-Unjoni 
mhux ċittadini tal-Istat Membru 
għandhom jibqgħu fuq ir-reġistru elettorali 
bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-
Unjoni li huma ċittadini tal-Istat Membru 
kkonċernat, sakemm jissodisfaw il-
kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt 
tal-vot. Addizzjonalment, iċ-ċittadini tal-
Unjoni għandhom jipprovdu informazzjoni 
ta’ kuntatt lill-awtoritajiet kompetenti biex 
dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu 
jżommuhom aġġornati fuq bażi regolari.

(8) Sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju 
miċ-ċittadini tal-Unjoni tad-dritt tagħhom 
li jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati fil-
pajjiż ta' residenza tagħhom, dawn iċ-
ċittadini jenħtieġ li jiddaħħlu fir-reġistru 
elettorali fi żmien biżżejjed minn qabel il-
jum tal-votazzjoni. Idealment, dawn 
jenħtieġ li jiddaħħlu awtomatikament fir-
reġistru elettorali mar-reġistrazzjoni għar-
residenza. Jenħtieġ li dawn iċ-ċittadini 
jkunu jistgħu jirċievu informazzjoni 
b'mod parallel dwar din ir-reġistrazzjoni 
awtomatika, b'mod partikolari dwar il-fatt 
li din timplika dereġistrazzjoni mir-
reġistru elettorali tal-post tal-oriġini 
tagħhom. Alternattivament, il-pajjiż ta' 
residenza jenħtieġ li jkun jista' jippermetti 
liċ-ċittadini tal-Unjoni mhux ċittadini tal-
Istat Membru jiddeċiedu u jinfurmaw lill-
awtoritajiet fi żmien debitu. Fiż-żewġ 
każijiet, il-formalitajiet applikabbli għar-
reġistrazzjoni jenħtieġ li jkunu kemm jista' 
jkun sempliċi. Jenħtieġ li jkun biżżejjed 
għaċ-ċittadini tal-Unjoni kkonċernati li 
jipproduċu karta tal-identità valida u 
dikjarazzjoni formali li jinkludu elementi li 
jixhdu l-intitolament tagħhom li 
jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Ladarba 
jkunu rreġistrati, iċ-ċittadini tal-Unjoni 
mhux ċittadini tal-Istat Membru jenħtieġ li 
jibqgħu fuq ir-reġistru elettorali bl-istess 
kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-Unjoni li 
huma ċittadini tal-Istat Membru 
kkonċernat, sakemm jissodisfaw il-
kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt 
tal-vot. Addizzjonalment, iċ-ċittadini tal-
Unjoni jenħtieġ li jipprovdu informazzjoni 
ta' kuntatt lill-awtoritajiet kompetenti biex 
dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu 
jżommuhom aġġornati fuq bażi regolari.

Or. en

Emenda 28
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Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju 
miċ-ċittadini tal-Unjoni tad-dritt tagħhom 
li jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati fil-
pajjiż ta’ residenza tagħhom, dawn iċ-
ċittadini għandhom jiddaħħlu fir-reġistru 
elettorali fi żmien biżżejjed minn qabel il-
jum tal-votazzjoni. Il-formalitajiet 
applikabbli għar-reġistrazzjoni għandhom 
ikunu kemm jista’ jkun sempliċi. Għandu 
jkun biżżejjed għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
kkonċernati li jipproduċu karta tal-identità 
valida u dikjarazzjoni formali li jinkludu 
elementi li jixhdu l-intitolament tagħhom li 
jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Ladarba 
jkunu rreġistrati, iċ-ċittadini tal-Unjoni 
mhux ċittadini tal-Istat Membru 
għandhom jibqgħu fuq ir-reġistru elettorali 
bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-
Unjoni li huma ċittadini tal-Istat Membru 
kkonċernat, sakemm jissodisfaw il-
kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt 
tal-vot. Addizzjonalment, iċ-ċittadini tal-
Unjoni għandhom jipprovdu informazzjoni 
ta’ kuntatt lill-awtoritajiet kompetenti biex 
dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu 
jżommuhom aġġornati fuq bażi regolari.

(8) Sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju 
miċ-ċittadini tal-Unjoni tad-dritt tagħhom 
li jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati fil-
pajjiż ta' residenza tagħhom, dawn iċ-
ċittadini jistgħu jiddaħħlu fir-reġistru 
elettorali fi żmien biżżejjed minn qabel il-
jum tal-votazzjoni. Meta l-votazzjoni ma 
tkunx obbligatorja, l-Istati Membri 
għandhom jiġu mħeġġa jirreġistraw 
awtomatikament dawn iċ-ċittadini fuq il-
lista elettorali meta jirreġistraw bħala 
residenti. Il-formalitajiet applikabbli għar-
reġistrazzjoni jenħtieġ li jkunu kemm jista' 
jkun sempliċi. Jenħtieġ li jkun biżżejjed 
għaċ-ċittadini tal-Unjoni kkonċernati li 
jipproduċu karta tal-identità valida u, meta 
jkun meħtieġ, dikjarazzjoni formali li 
jinkludu elementi li jixhdu l-intitolament 
tagħhom li jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. 
Ladarba jkunu rreġistrati, iċ-ċittadini tal-
Unjoni mhux ċittadini tal-Istat Membru 
jenħtieġ li jibqgħu fuq ir-reġistru elettorali 
bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-
Unjoni li huma ċittadini tal-Istat Membru 
kkonċernat, sakemm jissodisfaw il-
kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt 
tal-vot. Addizzjonalment, iċ-ċittadini tal-
Unjoni jenħtieġ li jipprovdu informazzjoni 
ta' kuntatt lill-awtoritajiet kompetenti biex 
dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu 
jżommuhom aġġornati fuq bażi regolari 
dwar id-drittijiet tagħhom, l-
organizzazzjoni tal-elezzjonijiet u l-
arranġamenti tal-votazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ekwità, għandha ssir reġistrazzjoni awtomatika fuq il-listi elettorali fl-
Istati Membri biss fejn il-votazzjoni mhix obbligatorja. Ċittadin irreġistrat awtomtikament fuq 
il-listi elettorali u li ma jivvutax fl-Istat ta' residenza jew fejn il-votazzjoni hija obbligatorja 
jkun suġġett għal sanzjonijiet anke jekk ir-rifjut tiegħu li jipparteċipa fl-iskrutinju jkun 
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ġustifikat minn nuqqas ta' informazzjoni mill-Istat ta' residenza tiegħu jew minn nuqqas ta' 
tagħrif tas-sistema elettorali.

Emenda 29
Miroslav Číž, Domènec Ruiz Devesa

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju 
miċ-ċittadini tal-Unjoni tad-dritt tagħhom 
li jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati fil-
pajjiż ta’ residenza tagħhom, dawn iċ-
ċittadini għandhom jiddaħħlu fir-reġistru 
elettorali fi żmien biżżejjed minn qabel il-
jum tal-votazzjoni. Il-formalitajiet 
applikabbli għar-reġistrazzjoni għandhom 
ikunu kemm jista’ jkun sempliċi. Għandu 
jkun biżżejjed għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
kkonċernati li jipproduċu karta tal-identità 
valida u dikjarazzjoni formali li jinkludu 
elementi li jixhdu l-intitolament tagħhom li 
jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Ladarba 
jkunu rreġistrati, iċ-ċittadini tal-Unjoni 
mhux ċittadini tal-Istat Membru 
għandhom jibqgħu fuq ir-reġistru elettorali 
bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-
Unjoni li huma ċittadini tal-Istat Membru 
kkonċernat, sakemm jissodisfaw il-
kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt 
tal-vot. Addizzjonalment, iċ-ċittadini tal-
Unjoni għandhom jipprovdu informazzjoni 
ta’ kuntatt lill-awtoritajiet kompetenti biex 
dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu 
jżommuhom aġġornati fuq bażi regolari.

(8) Sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju 
miċ-ċittadini tal-Unjoni tad-dritt tagħhom 
li jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati fil-
pajjiż ta' residenza tagħhom, dawn iċ-
ċittadini jenħtieġ li jiddaħħlu fir-reġistru 
elettorali fi żmien biżżejjed minn qabel il-
jum tal-votazzjoni. Iċ-ċittadini tal-Unjoni 
li esprimew ix-xewqa tagħhom li jivvutaw 
fl-elezzjoni muniċipali tal-Istat Membru 
ta' residenza tagħhom jenħtieġ li 
jiddaħħlu fir-reġistru elettorali 
awtomatikament mar-reġistrazzjoni 
tagħhom għar-residenza. Il-formalitajiet 
applikabbli għar-reġistrazzjoni jenħtieġ li 
jkunu kemm jista' jkun sempliċi. Jenħtieġ 
li jkun biżżejjed għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
kkonċernati li jipproduċu karta tal-identità 
valida u dikjarazzjoni formali li jinkludu 
elementi li jixhdu l-intitolament tagħhom li 
jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Ladarba 
jkunu rreġistrati, iċ-ċittadini tal-Unjoni 
mhux ċittadini tal-Istat Membru jenħtieġ li 
jibqgħu fuq ir-reġistru elettorali bl-istess 
kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-Unjoni li 
huma ċittadini tal-Istat Membru 
kkonċernat, sakemm jissodisfaw il-
kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt 
tal-vot. Addizzjonalment, iċ-ċittadini tal-
Unjoni jenħtieġ li jipprovdu informazzjoni 
ta' kuntatt lill-awtoritajiet kompetenti biex 
dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu 
jżommuhom aġġornati fuq bażi regolari.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-reġistrazzjoni awtomatika hija konsistenti mal-qafas legali attwali u hija l-aħjar garanzija 
biex jiżdied l-użu miċ-"ċittadini mobbli" fil-ħajja demokratika tal-pajjiż ospitanti. Il-libertà 
tal-għażla ma tipprekludix ir-reġistrazzjoni awtomatika, li fiha nnifisha ma teskludix id-dritt 
ta' nonparteċipazzjoni milli tivvota fl-elezzjonijiet muniċipali fl-Istat Membru ta' residenza.

Emenda 30
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju 
miċ-ċittadini tal-Unjoni tad-dritt tagħhom 
li jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati fil-
pajjiż ta’ residenza tagħhom, dawn iċ-
ċittadini għandhom jiddaħħlu fir-reġistru 
elettorali fi żmien biżżejjed minn qabel il-
jum tal-votazzjoni. Il-formalitajiet 
applikabbli għar-reġistrazzjoni għandhom 
ikunu kemm jista’ jkun sempliċi. Għandu 
jkun biżżejjed għaċ-ċittadini tal-Unjoni 
kkonċernati li jipproduċu karta tal-identità 
valida u dikjarazzjoni formali li jinkludu 
elementi li jixhdu l-intitolament tagħhom li 
jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Ladarba 
jkunu rreġistrati, iċ-ċittadini tal-Unjoni 
mhux ċittadini tal-Istat Membru 
għandhom jibqgħu fuq ir-reġistru elettorali 
bl-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-
Unjoni li huma ċittadini tal-Istat Membru 
kkonċernat, sakemm jissodisfaw il-
kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt 
tal-vot. Addizzjonalment, iċ-ċittadini tal-
Unjoni għandhom jipprovdu informazzjoni 
ta’ kuntatt lill-awtoritajiet kompetenti biex 
dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu 
jżommuhom aġġornati fuq bażi regolari.

(8) Sabiex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju 
miċ-ċittadini tal-Unjoni tad-dritt tagħhom 
li jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati fil-
pajjiż ta' residenza tagħhom, dawn iċ-
ċittadini jenħtieġ li jiddaħħlu fir-reġistru 
elettorali fi żmien biżżejjed minn qabel il-
jum tal-votazzjoni. Huma għandu 
jkollhom il-possibbiltà ta' reġistrazzjoni 
awtomatika fir-reġistru elettorali, jekk 
ikunu jixtiequ, meta jirreġistraw bħala 
residenti ġodda mal-awtorità kompetenti. 
Il-formalitajiet applikabbli għar-
reġistrazzjoni għandhom ikunu kemm jista’ 
jkun sempliċi. Jenħtieġ li jkun biżżejjed 
għaċ-ċittadini tal-Unjoni kkonċernati li 
jipproduċu karta tal-identità valida u, 
f'każijiet ġustifikati debitament, 
dikjarazzjoni formali li jinkludu elementi li 
jixhdu l-intitolament tagħhom li 
jipparteċipaw fl-elezzjonijiet. Ladarba 
jkunu rreġistrati, iċ-ċittadini tal-Unjoni 
mhux ċittadini tal-Istat Membru jenħtieġ li 
jibqgħu fuq ir-reġistru elettorali bl-istess 
kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-Unjoni li 
huma ċittadini tal-Istat Membru 
kkonċernat, sakemm jissodisfaw il-
kundizzjonijiet għall-eżerċizzju tad-dritt 
tal-vot. Addizzjonalment, iċ-ċittadini tal-
Unjoni jenħtieġ li jipprovdu informazzjoni 
ta' kuntatt lill-awtoritajiet kompetenti biex 
dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu 
jżommuhom aġġornati fuq bażi regolari.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistrazzjoni awtomatika hija konsistenti mal-qafas legali attwali u hija l-aħjar mod biex 
tiżdied il-parteċipazzjoni miċ-ċittadini mobbli fil-ħajja demokratika tal-Istat Membru ta' 
residenza. Madankollu, din ir-reġistrazzjoni awtomatika għandha tippermetti u tippreserva l-
libertà tal-għażla taċ-ċittadin tal-Unjoni li ma jkunx ċittadin ta' Stat Membru, li għandu jkun 
jista' jopponiha jekk jixtieq.

Emenda 31
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Sabiex iċ-ċittadini Ewropej li 
jirrisjedu fi Stat Membru li mhumiex 
ċittadini tiegħu jkunu jistgħu jkunu 
eliġibbli fil-prattika għall-elezzjonijiet 
muniċipali, jenħtieġ li l-partiti politiċi 
nazzjonali ma jagħmlux is-sħubija 
kondizzjonali għall-fatt li jkunu ċittadini 
tal-Istat Membru tal-elezzjoni.

Or. fr

Emenda 32
Domènec Ruiz Devesa

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Peress li   d-dmirijiet  ta' tmexxija 
ta' unitajiet  bażiċi  tal-gvern lokali  
jistgħu jinvolvu l-parteċipazzjoni fl-
eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali u fis-
salvagwardja tal-interess ġenerali, l-Istati 
Membri għandhom ikunu kapaċi illi 
jirriżervaw dawn l-uffiċċji għall-persuni 
taċ-ċittadinanza tagħhom stess  b’rispett 
sħiħ tal-prinċipju tal-proporzjonalità  .

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa għal koerenza interna u f'konformità mal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni.

Emenda 33
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Peress li   d-dmirijiet  ta' tmexxija 
ta' unitajiet  bażiċi  tal-gvern lokali  jistgħu 
jinvolvu l-parteċipazzjoni fl-eżerċizzju ta' 
awtorità uffiċjali u fis-salvagwardja tal-
interess ġenerali, l-Istati Membri 
għandhom ikunu kapaċi illi jirriżervaw 
dawn l-uffiċċji għall-persuni taċ-
ċittadinanza tagħhom stess  b’rispett sħiħ 
tal-prinċipju tal-proporzjonalità  .

(11) Id-dmirijiet ta' tmexxija ta' 
unitajiet bażiċi tal-gvern 
lokali jistgħu jinvolvu l-parteċipazzjoni fl-
eżerċizzju ta' awtorità uffiċjali u fis-
salvagwardja tal-interess ġenerali; 
għalhekk, jenħtieġ li l-Istati 
Membri jkunu kapaċi jirriżervaw dawn il-
funzjonijiet għall-persuni taċ-
ċittadinanza tagħhom stess b'rispett sħiħ 
tal-prinċipju tal-proporzjonalità. 
Kwalunkwe limitazzjoni tad-dritt għall-
kandidatura trid tkun ġustifikata kif 
xieraq mill-Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-motivazzjoni tal-Istati Membri hija intiża sabiex tiżgura ċ-ċertezza legali u l-osservanza 
tal-prinċipju ta' proporzjonalità.

Emenda 34
Domènec Ruiz Devesa

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jkun bl-istess mod 
possibbli   li l- parteċipazzjoni minn 
uffiċjali muniċipali eletti f'elezzjoni ta' 
assemblea parlamentari  tkun riservata 

imħassar
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għal ċittadini  proprji .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa għal koerenza interna u f'konformità mal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni.

Emenda 35
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-aċċessibbiltà ta’ informazzjoni 
dwar id-drittijiet u l-proċeduri elettorali 
hija komponent ewlieni fl-iżgurar tal-
eżerċizzju effettiv tad-dritt minqux fl-
Artikolu 20(2)(b) u fl-Artikolu 22(1) 
TFUE.

(15) L-aċċessibbiltà, iċ-ċarezza u l-
intelliġibilità ta' informazzjoni dwar id-
drittijiet u l-proċeduri elettorali huma 
elementi essenzjali fl-iżgurar tal-eżerċizzju 
effettiv tad-dritt minqux fl-
Artikolu 20(2)(b) u fl-Artikolu 22(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr

Emenda 36
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Iċ-ċittadini tal-Unjoni mhux 
ċittadini tal-Istat Membru jenħtieġ li 
jkollhom aċċess għall-informazzjoni dwar 
id-drittijiet u l-proċeduri elettorali 
tagħhom mal-wasla tagħhom fl-Istat 
Membru, perjodikament u biżżejjed qabel 
l-elezzjoni muniċipali, bil-lingwa materna 
tagħhom jew bil-lingwa preferuta 
tagħhom. 

Or. en
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Emenda 37
Helmut Scholz
f'isem il-Grupp The Left

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) In-nuqqas ta’ informazzjoni 
adegwata, fil-kuntest tal-proċeduri 
elettorali, jaffettwa liċ-ċittadini fl-
eżerċizzju tad-drittijiet elettorali tagħhom 
bħala parti mid-drittijiet ta’ ċittadini tal-
Unjoni. Jaffettwa wkoll il-kapaċità tal-
awtoritajiet kompetenti biex jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom u li jwettqu l-obbligi 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jintalbu jaħtru awtoritajiet 
b’responsabbiltajiet speċjali biex jipprovdu 
informazzjoni xierqa liċ-ċittadini tal-
Unjoni dwar id-drittijiet tagħhom skont l-
Artikolu 20(2)(b) u l-Artikolu 22(1) TFUE 
u r-regoli u l-proċeduri nazzjonali rigward 
il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet 
muniċipali u l-organizzazzjoni tagħhom. 
Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-
komunikazzjonijiet, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta f’termini ċari u li 
jinftiehmu sew.

(16) In-nuqqas ta' informazzjoni 
adegwata, fil-kuntest tal-proċeduri 
elettorali, jaffettwa liċ-ċittadini fl-
eżerċizzju tad-drittijiet elettorali tagħhom 
bħala parti mid-drittijiet ta' ċittadini tal-
Unjoni. Jaffettwa wkoll il-kapaċità tal-
awtoritajiet kompetenti biex jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom u li jwettqu l-obbligi 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jintalbu jaħtru awtoritajiet 
b’responsabbiltajiet speċjali biex jipprovdu 
informazzjoni xierqa liċ-ċittadini tal-
Unjoni dwar id-drittijiet tagħhom skont l-
Artikolu 20(2)(b) u l-Artikolu 22(1) TFUE 
u r-regoli u l-proċeduri nazzjonali rigward 
il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet 
muniċipali u l-organizzazzjoni tagħhom. 
Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-
komunikazzjonijiet, l-informazzjoni 
jenħtieġ li tiġi pprovduta f'termini ċari u li 
jinftiehmu sew u fil-ħin fuq bażi regolari 
u qabel l-elezzjonijiet. Jenħtieġ li l-Istati 
Membri jipprovdu informazzjoni xierqa 
liċ-ċittadini tal-Unjoni dwar id-dritt tal-
vot, inklużi l-arranġamenti tekniċi fis-
seħħ għaċ-ċittadini b'diżabilità, il-passi 
amministrattivi biex jeżerċitaw dak id-dritt 
kif ukoll in-natura tas-sistema u t-
tradizzjonijiet politiċi.

Or. en

Emenda 38
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) In-nuqqas ta’ informazzjoni 
adegwata, fil-kuntest tal-proċeduri 
elettorali, jaffettwa liċ-ċittadini fl-
eżerċizzju tad-drittijiet elettorali tagħhom 
bħala parti mid-drittijiet ta’ ċittadini tal-
Unjoni. Jaffettwa wkoll il-kapaċità tal-
awtoritajiet kompetenti biex jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom u li jwettqu l-obbligi 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jintalbu jaħtru awtoritajiet 
b’responsabbiltajiet speċjali biex jipprovdu 
informazzjoni xierqa liċ-ċittadini tal-
Unjoni dwar id-drittijiet tagħhom skont l-
Artikolu 20(2)(b) u l-Artikolu 22(1) TFUE 
u r-regoli u l-proċeduri nazzjonali rigward 
il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet 
muniċipali u l-organizzazzjoni tagħhom. 
Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-
komunikazzjonijiet, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta f’termini ċari u li 
jinftiehmu sew.

(16) In-nuqqas ta' informazzjoni 
adegwata, fil-kuntest tal-proċeduri 
elettorali, jaffettwa liċ-ċittadini fl-
eżerċizzju tad-drittijiet elettorali tagħhom 
bħala parti mid-drittijiet ta' ċittadini tal-
Unjoni. Jaffettwa wkoll il-kapaċità tal-
awtoritajiet kompetenti biex jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom u li jwettqu l-obbligi 
tagħhom. Jenħtieġ li l-Istati Membri 
jintalbu jaħtru awtoritajiet 
b'responsabbiltajiet speċjali biex jipprovdu 
informazzjoni xierqa liċ-ċittadini tal-
Unjoni dwar id-drittijiet tagħhom skont l-
Artikolu 20(2)(b) u l-Artikolu 22(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, u r-regoli u l-proċeduri 
nazzjonali rigward il-parteċipazzjoni fl-
elezzjonijiet muniċipali u l-organizzazzjoni 
tagħhom. Sabiex tiġi żgurata l-effettività 
tal-komunikazzjonijiet, jenħtieġ li l-
informazzjoni tiġi pprovduta f'termini ċari 
u li jinftiehmu sew waqt ir-reġistrazzjoni 
taċ-ċittadini fil-kapaċità tagħhom ta' 
residenti u kmieni biżżejjed qabel il-
votazzjoni.

Or. fr

Emenda 39
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) In-nuqqas ta’ informazzjoni 
adegwata, fil-kuntest tal-proċeduri 
elettorali, jaffettwa liċ-ċittadini fl-
eżerċizzju tad-drittijiet elettorali tagħhom 
bħala parti mid-drittijiet ta’ ċittadini tal-
Unjoni. Jaffettwa wkoll il-kapaċità tal-
awtoritajiet kompetenti biex jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom u li jwettqu l-obbligi 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 

(16) In-nuqqas ta' informazzjoni 
adegwata, fil-kuntest tal-proċeduri 
elettorali, jaffettwa liċ-ċittadini fl-
eżerċizzju tad-drittijiet elettorali tagħhom 
bħala parti mid-drittijiet ta' ċittadini tal-
Unjoni. Jaffettwa wkoll il-kapaċità tal-
awtoritajiet kompetenti biex jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom u li jwettqu l-obbligi 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
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jintalbu jaħtru awtoritajiet 
b’responsabbiltajiet speċjali biex jipprovdu 
informazzjoni xierqa liċ-ċittadini tal-
Unjoni dwar id-drittijiet tagħhom skont l-
Artikolu 20(2)(b) u l-Artikolu 22(1) TFUE 
u r-regoli u l-proċeduri nazzjonali rigward 
il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet 
muniċipali u l-organizzazzjoni tagħhom. 
Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-
komunikazzjonijiet, l-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta f’termini ċari u li 
jinftiehmu sew.

jintalbu jaħtru awtoritajiet 
b’responsabbiltajiet speċjali biex jipprovdu 
informazzjoni xierqa liċ-ċittadini tal-
Unjoni dwar id-drittijiet tagħhom skont l-
Artikolu 20(2)(b) u l-Artikolu 22(1) TFUE 
u r-regoli u l-proċeduri nazzjonali rigward 
il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet 
muniċipali u l-organizzazzjoni tagħhom. 
Sabiex tiġi żgurata l-effettività tal-
komunikazzjonijiet, jenħtieġ li l-
informazzjoni tiġi pprovduta f'termini ċari 
u li jinftiehmu sew, fil-ħin u fuq bażi 
regolari.

Or. en

Emenda 40
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Jenħtieġ li l-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni jissaħħu u jittejbu bejn l-
awtoritajiet nazzjonali u lokali fl-Istat 
Membru fir-rigward tar-reġistrazzjoni ta' 
ċittadini tal-ċittadini tal-Unjoni mhux 
ċittadini tal-Istat Membru u biex 
jingħataw informazzjoni dwar id-drittijiet 
u l-proċeduri elettorali tagħhom.

Or. en

Emenda 41
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tittejjeb l-aċċessibbiltà tal-
informazzjoni elettorali, din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli 

(17) Sabiex tittejjeb l-aċċessibbiltà tal-
informazzjoni elettorali, din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
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f’mill-inqas lingwa uffiċjali oħra tal-
Unjoni għajr dik tal-Istat Membru 
ospitanti, li tkun ġeneralment mifhuma 
mill-akbar għadd ta’ ċittadini tal-Unjoni li 
joqogħdu fit-territorju tiegħu. L-Istati 
Membri jistgħu jużaw lingwi uffiċjali 
differenti tal-Unjoni f’partijiet speċifiċi tat-
territorju tagħhom jew tar-reġjuni tagħhom 
skont il-lingwa li tinftiehem mill-akbar 
grupp ta’ ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu 
hemm.

f'mill-inqas lingwa uffiċjali oħra tal-
Unjoni għajr dik tal-Istat Membru 
ospitanti, li tkun ġeneralment mifhuma 
mill-akbar għadd ta’ ċittadini tal-Unjoni li 
joqogħdu fit-territorju tiegħu. Jenħtieġ li l-
Istati Membri jiġu mħeġġa jipprovdu 
informazzjoni wkoll bil-lingwa nattiva jew 
ippreferuta taċ-ċittadin tal-ċittadini tal-
Unjoni mhux ċittadini tal-Istat Membru, 
indikata fil-mument tar-reġistrazzjoni 
tagħhom. L-Istati Membri jistgħu jużaw 
lingwi uffiċjali differenti tal-Unjoni 
f'partijiet speċifiċi tat-territorju tagħhom 
jew tar-reġjuni tagħhom skont il-lingwa li 
tinftiehem mill-akbar grupp ta' ċittadini tal-
Unjoni li joqogħdu hemm.

Or. en

Emenda 42
Miroslav Číž, Domènec Ruiz Devesa

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tittejjeb l-aċċessibbiltà tal-
informazzjoni elettorali, din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
f’mill-inqas lingwa uffiċjali oħra tal-
Unjoni għajr dik tal-Istat Membru 
ospitanti, li tkun ġeneralment mifhuma 
mill-akbar għadd ta’ ċittadini tal-Unjoni li 
joqogħdu fit-territorju tiegħu. L-Istati 
Membri jistgħu jużaw lingwi uffiċjali 
differenti tal-Unjoni f’partijiet speċifiċi tat-
territorju tagħhom jew tar-reġjuni tagħhom 
skont il-lingwa li tinftiehem mill-akbar 
grupp ta’ ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu 
hemm.

(17) Sabiex tittejjeb l-aċċessibbiltà tal-
informazzjoni elettorali, din l-
informazzjoni jenħtieġ li tkun disponibbli, 
fejn possibbli fil-lingwa nattiva taċ-
ċittadini tal-Unjoni mhux ċittadini tal-
Istat Membru, jew f'mill-inqas lingwa 
uffiċjali oħra tal-Unjoni għajr dik tal-Istat 
Membru ospitanti, li tkun ġeneralment 
mifhuma mill-akbar għadd ta' ċittadini tal-
Unjoni li joqogħdu fit-territorju tiegħu. L-
Istati Membri jistgħu jużaw lingwi uffiċjali 
differenti tal-Unjoni f’partijiet speċifiċi tat-
territorju tagħhom jew tar-reġjuni tagħhom 
skont il-lingwa li tinftiehem mill-akbar 
grupp ta’ ċittadini tal-Unjoni li joqogħdu 
hemm.

Or. en



AM\1249486MT.docx 17/38 PE719.612v01-00

MT

Emenda 43
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Meta jkun meħtieġ, jenħtieġ li l-
Kummissjoni Ewropea tipprovdi appoġġ 
lill-Istati Membri għat-traduzzjoni tal-
proċeduri ta' reġistrazzjoni u elettorali fil-
lingwi uffiċjali u mhux uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 44
Helmut Scholz
f'isem il-Grupp The Left

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Id-data dwar l-eżerċizzju tad-
drittijiet u l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva tista’ tkun utli fl-identifikazzjoni 
tal-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat l-
eżerċizzju effettiv tad-drittijiet elettorali 
taċ-ċittadini tal-Unjoni. Sabiex jittejjeb il-
ġbir tad-data għall-elezzjonijiet muniċipali 
huwa meħtieġ li jiġu introdotti monitoraġġ 
u rappurtar tal-implimentazzjoni mill-Istati 
Membri, li għandhom jinkludu, minbarra 
data statistika, informazzjoni dwar il-
miżuri meħuda biex jappoġġaw il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini tal-Unjoni 
mhux ċittadini tal-Istat Membru fl-
elezzjonijiet.   Il-Kummissjoni   għandha  
tagħmel stima tal-applikazzjoni tad-
Direttiva , inklużi kwalunkwe bidliet fl-
elettorat li jkunu seħħew mid-dħul fis-seħħ 
tagħha   u  tissottometti rapport f'dan ir-
rigward lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

(23) Id-data dwar l-eżerċizzju tad-
drittijiet u l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva tista' tkun utli fl-identifikazzjoni 
tal-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat l-
eżerċizzju effettiv tad-drittijiet elettorali 
taċ-ċittadini tal-Unjoni. Sabiex jittejjeb il-
ġbir tad-data għall-elezzjonijiet muniċipali, 
huwa meħtieġ li jiġu introdotti monitoraġġ 
u rappurtar regolari tal-implimentazzjoni 
mill-Istati Membri, li jenħtieġ li jinkludu, 
minbarra data statistika, informazzjoni 
dwar il-miżuri meħuda biex jappoġġaw il-
parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet ta' ċittadini 
tal-Unjoni mhux ċittadini tal-Istat Membru 
kif ukoll arranġamenti tekniċi fis-seħħ 
għaċ-ċittadini b'diżabilità u possibbiltajiet 
ta' votazzjoni permezz ta' votazzjoni fiżika 
bil-quddiem jew votazzjoni bi prokura. 
Jenħtieġ li l-Kummissjoni tivvaluta l-
applikazzjoni tad-Direttiva, inklużi 
kwalunkwe bidla fl-elettorat li jkunu 
seħħew mid-dħul fis-seħħ tagħha u 
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tissottometti rapport f'dan ir-rigward lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 45
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Id-data dwar l-eżerċizzju tad-
drittijiet u l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva tista’ tkun utli fl-identifikazzjoni 
tal-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat l-
eżerċizzju effettiv tad-drittijiet elettorali 
taċ-ċittadini tal-Unjoni. Sabiex jittejjeb il-
ġbir tad-data għall-elezzjonijiet muniċipali 
huwa meħtieġ li jiġu introdotti monitoraġġ 
u rappurtar tal-implimentazzjoni mill-Istati 
Membri, li għandhom jinkludu, minbarra 
data statistika, informazzjoni dwar il-
miżuri meħuda biex jappoġġaw il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini tal-Unjoni 
mhux ċittadini tal-Istat Membru fl-
elezzjonijiet.   Il-Kummissjoni   għandha  
tagħmel stima tal-applikazzjoni tad-
Direttiva , inklużi kwalunkwe bidliet fl-
elettorat li jkunu seħħew mid-dħul fis-seħħ 
tagħha   u  tissottometti rapport f'dan ir-
rigward lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

(23) Id-data dwar l-eżerċizzju tad-
drittijiet u l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva hija neċessarja għall-
identifikazzjoni tal-miżuri meħtieġa biex 
jiġi żgurat l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet 
elettorali taċ-ċittadini tal-Unjoni. Sabiex 
jittejbu l-ġbir u l-komunikazzjoni tad-data 
għall-elezzjonijiet muniċipali huwa 
meħtieġ li jiġu introdotti monitoraġġ u 
rappurtar tal-implimentazzjoni mill-Istati 
Membri skont metodolġija komuni, li 
għandhom jinkludu, minbarra data 
statistika, informazzjoni dwar il-miżuri 
meħuda biex jappoġġaw il-parteċipazzjoni 
taċ-ċittadini tal-Unjoni mhux ċittadini tal-
Istat Membru fl-elezzjonijiet. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tagħmel stima tal-
applikazzjoni tad-Direttiva, inklużi 
kwalunkwe bidliet fl-elettorat li jkunu 
seħħew mid-dħul fis-seħħ tagħha u 
tissottometti rapport f'dan ir-rigward lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. fr

Emenda 46
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(23) Id-data dwar l-eżerċizzju tad-
drittijiet u l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva tista’ tkun utli fl-identifikazzjoni 
tal-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat l-
eżerċizzju effettiv tad-drittijiet elettorali 
taċ-ċittadini tal-Unjoni. Sabiex jittejjeb il-
ġbir tad-data għall-elezzjonijiet muniċipali 
huwa meħtieġ li jiġu introdotti monitoraġġ 
u rappurtar tal-implimentazzjoni mill-Istati 
Membri, li għandhom jinkludu, minbarra 
data statistika, informazzjoni dwar il-
miżuri meħuda biex jappoġġaw il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini tal-Unjoni 
mhux ċittadini tal-Istat Membru fl-
elezzjonijiet.   Il-Kummissjoni   għandha  
tagħmel stima tal-applikazzjoni tad-
Direttiva , inklużi kwalunkwe bidliet fl-
elettorat li jkunu seħħew mid-dħul fis-seħħ 
tagħha   u  tissottometti rapport f'dan ir-
rigward lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

(23) Id-data dwar l-eżerċizzju tad-
drittijiet u l-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva tista' tkun utli fl-identifikazzjoni 
tal-miżuri meħtieġa biex jiġi żgurat l-
eżerċizzju effettiv tad-drittijiet elettorali 
taċ-ċittadini tal-Unjoni. Sabiex jittejbu l-
ġbir u l-komunikazzjoni tad-data għall-
elezzjonijiet muniċipali huwa meħtieġ li 
jiġu introdotti monitoraġġ u rappurtar 
regolari u armonizzat tal-implimentazzjoni 
mill-Istati Membri, li għandhom jinkludu, 
minbarra data statistika, informazzjoni 
dwar il-miżuri meħuda biex jappoġġaw il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini tal-Unjoni 
mhux ċittadini tal-Istat Membru fl-
elezzjonijiet. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tivvaluta l-applikazzjoni tad-Direttiva, 
inklużi kwalunkwe bidla fl-elettorat li 
jkunu seħħew mid-dħul fis-seħħ tagħha u 
tissottometti rapport f'dan ir-rigward lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 47
Miroslav Číž, Domènec Ruiz Devesa

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Istati Membri, bir-ratifika, u l-
Unjoni, bil-konklużjoni25, impenjaw 
ruħhom li jiżguraw konformità mal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabbiltà, inkluż 
fir-rigward tal-Artikolu 29 dwar il-
parteċipazzjoni fil-ħajja politika u 
pubblika. Insostenn tal-parteċipazzjoni 
elettorali inklużiva u ugwali għall-persuni 
b’diżabbiltà, l-arranġamenti għaċ-ċittadini 
tal-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru li 
tiegħu mhumiex ċittadini biex jeżerċitaw 
id-dritt tal-vot u li joħorġu bħala kandidati 
fl-elezzjonijiet muniċipali għandhom iqisu 
kif xieraq l-eżiġenzi taċ-ċittadini 

(26) L-Istati Membri, bir-ratifika, u l-
Unjoni, bil-konklużjoni25, impenjaw 
ruħhom li jiżguraw konformità mal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà, inkluż 
fir-rigward tal-Artikolu 29 dwar il-
parteċipazzjoni fil-ħajja politika u 
pubblika. Insostenn tal-parteċipazzjoni 
elettorali inklużiva u ugwali għall-persuni 
b'diżabbiltà, l-arranġamenti għaċ-ċittadini 
tal-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru li 
tiegħu mhumiex ċittadini biex jeżerċitaw 
id-dritt tal-vot u li joħorġu bħala kandidati 
fl-elezzjonijiet muniċipali jenħtieġ li jqisu 
kif xieraq l-eżiġenzi taċ-ċittadini 
b'diżabbiltà u anzjani. Barra minn hekk, 
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b’diżabbiltà u anzjani. jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-
persuni b'diżabbiltà jirċievu, fuq talba 
tagħhom, assistenza fil-votazzjoni minn 
persuna tal-għażla tagħhom.

_________________ _________________
25 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE tas-
26 ta' Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, 
mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabbiltà (ĠU L 23, 27.1.2010, 
p. 35).

25 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE tas-
26 ta' Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, 
mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabbiltà (ĠU L 23, 27.1.2010, 
p. 35).

Or. en

Emenda 48
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Istati Membri, bir-ratifika, u l-
Unjoni, bil-konklużjoni25, impenjaw 
ruħhom li jiżguraw konformità mal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabbiltà, 
inkluż fir-rigward tal-Artikolu 29 dwar il-
parteċipazzjoni fil-ħajja politika u 
pubblika. Insostenn tal-parteċipazzjoni 
elettorali inklużiva u ugwali għall-persuni 
b’diżabbiltà, l-arranġamenti għaċ-ċittadini 
tal-Unjoni li jgħixu fi Stat Membru li 
tiegħu mhumiex ċittadini biex jeżerċitaw 
id-dritt tal-vot u li joħorġu bħala kandidati 
fl-elezzjonijiet muniċipali għandhom iqisu 
kif xieraq l-eżiġenzi taċ-ċittadini 
b’diżabbiltà u anzjani.

(26) Sabiex tiżdied l-inklużività u l-
parteċipazzjoni elettorali ugwali għall-
persuni marġinalizzati u vulnerabbli, 
speċjalment persuni b'diżabbiltà, l-
arranġamenti għaċ-ċittadini tal-Unjoni li 
jgħixu fi Stat Membru li tiegħu mhumiex 
ċittadini biex jeżerċitaw id-dritt tal-vot u li 
joħorġu bħala kandidati f'dak l-Istat 
Membru fl-elezzjonijiet muniċipali 
jenħtieġ li jqisu kif xieraq l-eżiġenzi ta' 
dawk iċ-ċittadini. L-Istati Membri, bir-
ratifika, u l-Unjoni, bil-konklużjoni25, 
impenjaw ruħhom li jiżguraw konformità 
mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà, 
inkluż fir-rigward tal-Artikolu 29 dwar il-
parteċipazzjoni fil-ħajja politika u 
pubblika.

_________________ _________________
25 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE tas-
26 ta' Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, 
mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabbiltà (ĠU L 23, 27.1.2010, 

25 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/48/KE tas-
26 ta' Novembru 2009 dwar il-konklużjoni, 
mill-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b'Diżabbiltà (ĠU L 23, 27.1.2010, 
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p. 35). p. 35).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli previsti f'din id-Direttiva għandhom ikunu inklużivi kemm jista' jkun għaċ-ċittadini 
mobbli kollha inklużi l-votanti b'diżabbiltà emarġinati jew tal-Unjoni.

Emenda 49
Domènec Ruiz Devesa

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
li ċ-ċittadini tagħhom biss jistgħu jżommu 
l-uffiċċju ta' kap elett, deputat jew 
membru tal-kulleġġ li jiggverna tal-
eżekuttiv ta' unità bażika tal-gvern lokali 
jekk   jiġu eletti biex jeżerċitaw dawn il-
funzjonijiet matul id-durata  tal-mandat   
tagħhom .

imħassar

L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jistabbilixxu illi t-twettiq temporanju jew 
interim tal-funzjonijiet ta' kap, deputat 
jew membru tal-kulleġġ li jiggverna tal-
eżekuttiv ta' unità bażika tal-gvern lokali   
jkun ristrett  għaċ-ċittadini   tagħhom .
Wara li jikkunsidraw it-Trattat u l-
prinċipji legali ġenerali, l-Istati Membri 
jistgħu jieħdu miżuri xierqa, neċessarji u 
proporzjonati sabiex jassiguraw illi l-
karigi msemmija fl-ewwel subparagrafu  
u l-funzjonijiet interim kif imsemmija fit-
tieni subparagrafu jkunu jistgħu jitwettqu 
biss minn ċittadini tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir huwa marbut mal-għan tad-Direttiva, li huwa li tiġi eliminata d-
diskriminazzjoni ta' ċittadini mobbli fir-rigward tal-eżerċizzju tad-drittijiet elettorali 
tagħhom.
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Emenda 50
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li jikkunsidraw it-Trattat u l-prinċipji 
legali ġenerali, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri xierqa, neċessarji u 
proporzjonati sabiex jassiguraw illi l-karigi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu  u l-
funzjonijiet interim kif imsemmija fit-tieni 
subparagrafu jkunu jistgħu jitwettqu biss 
minn ċittadini tagħhom.

Wara li jikkunsidraw it-Trattat u l-prinċipji 
legali ġenerali, l-Istati Membri jistgħu 
jieħdu miżuri xierqa, neċessarji u 
proporzjonati sabiex jassiguraw illi l-karigi 
msemmija fl-ewwel subparagrafu u l-
funzjonijiet interim kif imsemmija fit-tieni 
subparagrafu jkunu jistgħu jitwettqu biss 
minn ċittadini tagħhom. Kwalunkwe 
limitazzjoni għall-eżerċizzju ta' dawn il-
funzjonijiet trid tkun debitament 
ġustifikata mill-Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-obbligu ta' motivazzjoni impost fuq l-Istati Membri huwa intiż li jiżgura l-osservanza sħiħa 
tal-prinċipji ta' proporzjonalità u ta' ċertezza legali.

Emenda 51
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri fejn il-votazzjoni 
mhix obbligatorja jistgħu jipprovdu għar-
reġistrazzjoni awtomatika   tal-votanti 
skont  l-Artikolu 3 fuq ir-reġistru elettorali.

3. Kemm l-Istati Membri fejn il-
votazzjoni hi obbligatorja kif ukoll l-Istati 
Membri fejn il-votazzjoni mhix 
obbligatorja jistgħu jipprovdu għar-
reġistrazzjoni awtomatika tal-votanti skont 
l-Artikolu 3 fuq ir-reġistru elettorali, 
abbażi ta' għażla ħielsa taċ-ċittadini tal-
Unjoni mhux ċittadini tal-Istat Membru.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-reġistrazzjoni awtomatika hija konsistenti mal-qafas legali attwali u hija l-aħjar mod biex 
tiżdied il-parteċipazzjoni miċ-ċittadini mobbli fil-ħajja demokratika tal-Istat Membru ta' 
residenza. Madankollu, din ir-reġistrazzjoni awtomatika għandha tippermetti u tippreserva l-
libertà tal-għażla taċ-ċittadini tal-Unjoni mhux ċittadini tal-Istat Membru, li għandu jkun 
jista' jopponiha jekk jixtieq.

Emenda 52
Miroslav Číž, Domènec Ruiz Devesa

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri fejn il-votazzjoni 
mhix obbligatorja jistgħu jipprovdu għar-
reġistrazzjoni awtomatika   tal-votanti 
skont  l-Artikolu 3 fuq ir-reġistru elettorali.

3. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu għar-reġistrazzjoni awtomatika 
tal-votanti skont l-Artikolu 3 fuq ir-reġistru 
elettorali. Ir-reġistrazzjoni awtomatika 
għandha teħtieġ il-kunsens taċ-ċittadin 
tal-Unjoni mhux ċittadin ta' Stat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mal-Emenda 2 li hija emenda ammissibbli, u għalhekk hija 
meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 53
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri fejn il-votazzjoni 
mhix obbligatorja jistgħu jipprovdu għar-
reġistrazzjoni awtomatika   tal-votanti 
skont  l-Artikolu 3 fuq ir-reġistru elettorali.

3. L-Istati Membri fejn il-votazzjoni 
mhix obbligatorja biss jistgħu jipprovdu 
għar-reġistrazzjoni awtomatika tal-votanti 
skont l-Artikolu 3 fuq ir-reġistru elettorali.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ekwità, għandha ssir reġistrazzjoni awtomatika fuq il-listi elettorali fl-
Istati Membri biss fejn il-votazzjoni mhix obbligatorja. Ċittadin irreġistrat awtomtikament fuq 
il-listi elettorali u li ma jivvutax fl-Istat ta' residenza jew fejn il-votazzjoni hija obbligatorja 
jkun suġġett għal sanzjonijiet anke jekk ir-rifjut tiegħu li jipparteċipa fl-iskrutinju jkun 
ġustifikat minn nuqqas ta' informazzjoni mill-Istat ta' residenza tiegħu jew minn nuqqas ta' 
tagħrif tas-sistema elettorali.

Emenda 54
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha neċessarji sabiex 
jippermettu votant  skont  l-Artikolu 3 
sabiex jiddaħħal fir-reġistru elettorali 
suffiċjentement qabel il-ġurnata tal-
votazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri kollha neċessarji sabiex 
jippermettu votant skont l-Artikolu 3 
sabiex jiddaħħal fir-reġistru elettorali 
suffiċjentement qabel il-ġurnata tal-
votazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jipproponu reġistrazzjoni awtomatika fir-
reġistru elettorali meta ċittadin tal-Unjoni 
mhux ċittadin ta' Stat Membrui jirreġistra 
bħala resident ġdid mal-awtorità 
kompetenti, abbażi ta' għażla libera.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistrazzjoni awtomatika hija konsistenti mal-qafas legali attwali u hija l-aħjar mod biex 
tiżdied il-parteċipazzjoni miċ-ċittadini mobbli fil-ħajja demokratika ta' Stat Membru ta' 
residenza. Madankollu, din ir-reġistrazzjoni awtomatika għandha tippermetti u tippreserva l-
libertà tal-għażla taċ-ċittadin tal-Unjoni li ma jkunx ċittadin ta' Stat Membru, li għandu jkun 
jista' jopponiha jekk jixtieq.

Emenda 55
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1a. L-Istat Membru għandu jipprovdi 
lill-votanti b'aċċess faċli u ċar għall-
informazzjoni dwar l-elezzjonijiet 
muniċipali (id-drittijiet tal-vot u tal-
eliġibbiltà tagħhom, il-proċedura ta' 
reġistrazzjoni, il-kalendarju elettorali, in-
natura tas-sistema politika u t-
tradizzjonijiet) bil-lingwa materna 
tagħhom, il-lingwa preferuta jew bil-
lingwa/i mitkellma fir-reġjun. Din il-
lingwa ser tkun predefinita fil-mument 
tar-reġistrazzjoni fir-reġistru elettorali.

Or. en

Emenda 56
Miroslav Číž, Domènec Ruiz Devesa

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-votanti  skont   l-Artikolu 3 li 
ddaħħlu f'reġistru elettorali fi Stat Membru 
ta' residenza għandhom jibqgħu 
hemmhekk, taħt l-istess kundizzjonijiet 
bħal votanti li huma ċittadini, sa dak iż-
żmien illi huma jitneħħew  peress illi huma 
ma jissodisfawx aktar il-ħtiġijiet għall-
eżerċizzju tad-dritt tal-vot.  Jekk l-Istati 
Membri jipprevedu li ċ-ċittadini jiġu 
notifikati dwar it-tneħħija tagħhom mir-
reġistru elettorali, dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom japplikaw bl-
istess mod għall-votanti skont l-Artikolu 3.

3. Il-votanti skont l-Artikolu 3 li 
ddaħħlu f'reġistru elettorali fi Stat Membru 
ta' residenza għandhom jibqgħu 
hemmhekk, taħt l-istess kundizzjonijiet 
bħal votanti li huma ċittadini, sa dak iż-
żmien illi huma jitneħħew peress illi huma 
ma jissodisfawx aktar il-ħtiġijiet għall-
eżerċizzju tad-dritt tal-vot. Jekk l-Istati 
Membri jipprevedu li ċ-ċittadini jiġu 
notifikati dwar it-tneħħija tagħhom mir-
reġistru elettorali, dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom japplikaw bl-
istess mod għall-votanti skont l-Artikolu 3. 
Din in-notifika għandha tiġi pprovduta, 
fejn possibbli, bil-lingwa nattiva taċ-
ċittadini tal-Unjoni mhux ċittadini tal-
Istat Membru, jew f'mill-inqas lingwa 
uffiċjali oħra tal-Unjoni għajr dik jew 
dawk tal-Istat Membru ospitanti, li tkun 
ġeneralment mifhuma mill-akbar għadd 
ta' ċittadini tal-Unjoni possibbli li 
joqogħdu fit-territorju tiegħu.

Or. en
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Emenda 57
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) f’każ ta' dubju dwar il-kontenut 
tad-dikjarazzjoni skont  il-punt  (a),    
jippreżentaw  qabel jew wara l-elezzjoni 
attestazzjoni mill-awtoritajiet 
amministrativi kompetenti fl-Istat Membru 
ta' oriġini li tiċċertifika   li ma kinux 
imċaħħda mill-kandidatura  f'dak l-Istat 
jew illi l-ebda tali skwalifika mhija 
magħrufa minn dawk l-awtoritajiet;

(b) f'każ ta' dubju dwar il-leġittimità 
tal-kontenut tad-dikjarazzjoni skont il-
punt (a), jippreżentaw qabel l-elezzjoni 
attestazzjoni mill-awtoritajiet 
amministrativi kompetenti fl-Istat Membru 
ta' oriġini li tiċċertifika li ma kinux 
imċaħħda mill-kandidatura f'dak l-Istat jew 
illi l-ebda tali skwalifika mhija magħrufa 
minn dawk l-awtoritajiet;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istandard ta' dubju "leġittimu" joffri aktar ċertezza legali, kif ukoll il-verifika tad-
dikjarazzjonijiet qabel il-votazzjoni.

Emenda 58
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jipprevedu l-possibbiltà 
għaċ-ċittadini biex jivvutaw permezz ta’ 
votazzjoni minn qabel, votazzjoni bil-
posta, u votazzjoni elettronika u bl-internet 
fl-elezzjonijiet muniċipali għandhom 
jiżguraw li tali mezzi ta’ votazzjoni jkunu 
disponibbli wkoll bl-istess kundizzjonijiet 
għall-votanti skont l-Artikolu 3.

L-Istati Membri li jipprevedu l-possibbiltà 
għaċ-ċittadini biex jivvutaw permezz ta’ 
votazzjoni minn qabel, votazzjoni bil-
posta, u votazzjoni elettronika u bl-internet 
fl-elezzjonijiet muniċipali għandhom 
jiżguraw li tali mezzi ta’ votazzjoni jkunu 
disponibbli wkoll bl-istess kundizzjonijiet 
għall-votanti skont l-Artikolu 3. Dawn il-
votanti għandu jkollhom ukoll il-
possibbiltà li jagħżlu jew ibiddlu l-mezzi 
ta' votazzjoni taħt l-istess kondizzjonijiet 
bħaċ-ċittadini tal-Istat Membru ta' 
residenza.
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Or. en

Emenda 59
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li jipprevedu l-possibbiltà 
għaċ-ċittadini biex jivvutaw permezz ta’ 
votazzjoni minn qabel, votazzjoni bil-
posta, u votazzjoni elettronika u bl-internet 
fl-elezzjonijiet muniċipali għandhom 
jiżguraw li tali mezzi ta’ votazzjoni jkunu 
disponibbli wkoll bl-istess kundizzjonijiet 
għall-votanti skont l-Artikolu 3.

L-Istati Membri li jipprevedu l-possibbiltà 
għaċ-ċittadini biex jivvutaw permezz ta' 
votazzjoni minn qabel, bil-posta, bi 
prokura, elettronika u bl-internet fl-
elezzjonijiet muniċipali għandhom 
jiżguraw li tali mezzi ta’ votazzjoni jkunu 
disponibbli wkoll bl-istess kundizzjonijiet 
għall-votanti skont l-Artikolu 3.

Or. fr

Emenda 60
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru ta' residenza 
għandu jinforma   lill-persuni kkonċernati  
fi żmien tajjeb  u b’lingwa ċara u faċli    
dwar id-deċiżjoni  meħuda dwar l-
applikazzjoni għad-dħul fir-reġistru 
elettorali jew id-deċiżjoni li tikkonċerna l-
ammissibilità tal-applikazzjoni   tagħhom 
tal-kandidatura .

1. L-Istat Membru ta' residenza 
għandu jinforma lill-persuni kkonċernati fi 
żmien debitu u b'lingwa ċara u faċli, fil-
lingwa materna tagħhom jew fil-lingwa 
preferuta tagħhom, dwar id-deċiżjoni 
meħuda dwar l-applikazzjoni għad-dħul 
fir-reġistru elettorali jew id-deċiżjoni li 
tikkonċerna l-ammissibilità tal-
applikazzjoni tagħhom tal-kandidatura .

Or. en

Emenda 61
Nathalie Colin-Oesterlé
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-informazzjoni msemmija, 
minbarra li tiġi kkomunikata b'lingwa 
waħda jew aktar tal-Istat Membru 
ospitanti, għandha tkun akkumpanjata 
minn traduzzjoni b'mill-inqas lingwa 
uffiċjali oħra tal-Unjoni li tinftiehem 
b'mod wiesa' mill-akbar numru ta' 
ċittadini tal-Unjoni li jirrisjedu fit-
territorju tiegħu.

Or. fr

Emenda 62
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk   ċittadini tal-Unjoni ma 
jiddaħħlux  fir-reġistru elettorali jew  l-
applikazzjoni tad-dħul   tagħhom tiġi  
miċħuda jew  l-applikazzjoni   tal-
kandidatura tagħhom ma tiġix  aċċettata, il-
persuna konċernata għandha tkun intitolata 
għal rimedji legali fuq l-istess termini 
skont kif il-liġijiet tal-Istat Membru ta' 
residenza jipprovdu għal votanti jew 
persuni intitolati li jkunu kandidati li huma 
ċittadini tiegħu.

2. Jekk ċittadini tal-Unjoni ma 
jiddaħħlux fir-reġistru elettorali jew l-
applikazzjoni tad-dħul tagħhom tiġi 
miċħuda jew l-applikazzjoni tal-
kandidatura tagħhom ma tiġix aċċettata, il-
persuna konċernata għandha tkun intitolata 
għal rimedji legali fuq l-istess termini 
skont kif il-liġijiet tal-Istat Membru ta' 
residenza jipprovdu għal votanti jew 
persuni intitolati li jkunu kandidati li huma 
ċittadini tiegħu. Il-persuni kkonċernati 
għandhom jiġu infurmati bil-lingwa 
materna tagħhom jew bil-lingwa 
preferuta tagħhom.

Or. en

Emenda 63
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
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Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati 
Membri ta' residenza għandhom 
jiżviluppaw u jżidu l-kampanji ta' 
sensibilizzazzjoni u ta' informazzjoni dwar 
id-dritt tal-vot u tal-kandidatura fl-
elezzjonijiet muniċipali għaċ-ċittadini tal-
Unjoni li mhumiex ċittadini nazzjonali. 
Sabiex iċ-ċittadini tal-Unjoni li mhumiex 
ċittadini nazzjonali jingħataw 
informazzjoni suffiċjenti u aċċessibbli, l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom ifittxu l-
appoġġ tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u jużaw firxa wiesgħa ta' mezzi, 
inkluż l-għoti ta' informazzjoni permezz 
tal-post tax-xogħol u l-organizzazzjonijiet 
edukattivi.

Or. en

Emenda 64
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità maħtura skont il-
paragrafu 1 għandhom jikkomunikaw 
direttament u individwalment lill-votanti u 
lill-persuni intitolati li joħorġu bħala 
kandidati skont l-Artikolu 3, l-
informazzjoni li ġejja:

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-awtorità maħtura skont il-
paragrafu 1 għandhom jikkomunikaw 
direttament u individwalment lill-votanti u 
lill-persuni intitolati li joħorġu bħala 
kandidati skont l-Artikolu 3, l-
informazzjoni li ġejja, perjodikament u 
kmieni biżżejjed qabel l-elezzjoni

Or. en

Emenda 65
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva



PE719.612v01-00 30/38 AM\1249486MT.docx

MT

Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jekk din l-informazzjoni tkun 
magħrufa, id-data tal-elezzjoni u kif u fejn 
jistgħu jivvutaw,

(b) jekk din l-informazzjoni tkun 
magħrufa, id-data tal-elezzjoni u kif u fejn 
jistgħu jivvutaw, kif ukoll il-miżuri 
meħuda biex tiġi ffaċilitata l-
parteċipazzjoni fil-votazzjoni minn 
persuni li jkollhom diżabbiltà;

Or. fr

Emenda 66
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) L-awtorità kompetenti maħtura 
għandha tinforma lill-persuni intitolati li 
jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjoni skont 
l-Artikolu 3 dwar is-sistema politika u t-
tradizzjonijiet tal-Istat Membru.

Or. en

Emenda 67
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) is-sistema elettorali tal-Istat 
Membru ospitanti.

Or. fr

Emenda 68
Miroslav Číž, Domènec Ruiz Devesa
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtorità maħtura għandha 
tinforma liċ-ċittadini tal-Unjoni intitolati 
li jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati fl-
elezzjonijiet muniċipali skont l-Artikolu 3 
dwar l-istorja, il-karatteristiċi u l-
pekuljaritajiet tal-elezzjonijiet muniċipali 
rilevanti tal-Istat Membru.

Or. en

Emenda 69
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha, apparti li tiġi 
kkomunikata f’lingwa uffiċjali waħda jew 
aktar tal-Istat Membru ospitanti, tiġi 
akkumpanjata wkoll minn traduzzjoni 
f’mill-inqas lingwa uffiċjali oħra tal-
Unjoni li tinftiehem tajjeb mill-akbar 
għadd possibbli ta’ ċittadini tal-Unjoni 
Ewropea li jirrisjedu fit-territorju tiegħu, 
f’konformità mar-rekwiżiti tal-kwalità tal-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2018/1724 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha, apparti li tiġi 
kkomunikata f’lingwa uffiċjali waħda jew 
aktar tal-Istat Membru ospitanti, tiġi 
akkumpanjata wkoll minn traduzzjoni 
f’mill-inqas lingwa uffiċjali oħra tal-
Unjoni li tinftiehem tajjeb mill-akbar 
għadd possibbli ta' ċittadini tal-Unjoni 
Ewropea li jirrisjedu fit-territorju tiegħu, 
f'konformità mar-rekwiżiti tal-kwalità tal-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2018/1724 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28. 
Fejn possibbli, din l-informazzjoni 
għandha tiġi tradotta fil-lingwa materna 
tal-votant mhux nazzjonali.

_________________ _________________
28 Ir-Regolament (UE) 2018/1724 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ 
Ottubru 2018 li jistabbilixxi gateway 
diġitali unika li tipprovdi aċċess għal 
informazzjoni, għal proċeduri u għas-
servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-
problemi u li jemenda r-Regolament (UE) 

28 Ir-Regolament (UE) 2018/1724 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta' 
Ottubru 2018 li jistabbilixxi gateway 
diġitali unika li tipprovdi aċċess għal 
informazzjoni, għal proċeduri u għas-
servizzi ta' assistenza u ta' soluzzjoni tal-
problemi u li jemenda r-Regolament (UE) 



PE719.612v01-00 32/38 AM\1249486MT.docx

MT

Nru 1024/2012 (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 
1–38).

Nru 1024/2012 (ĠU L 295, 21.11.2018, 
p. 1–38).

Or. fr

Emenda 70
Miroslav Číž, Domènec Ruiz Devesa

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha, apparti li tiġi 
kkomunikata f’lingwa uffiċjali waħda jew 
aktar tal-Istat Membru ospitanti, tiġi 
akkumpanjata wkoll minn traduzzjoni 
f’mill-inqas lingwa uffiċjali oħra tal-
Unjoni li tinftiehem tajjeb mill-akbar 
għadd possibbli ta’ ċittadini tal-Unjoni 
Ewropea li jirrisjedu fit-territorju tiegħu, 
f’konformità mar-rekwiżiti tal-kwalità tal-
Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2018/1724 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill28.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu għandha, apparti li tiġi 
kkomunikata f'lingwa uffiċjali waħda jew 
aktar tal-Istat Membru ospitanti, tiġi 
akkumpanjata wkoll minn traduzzjoni fejn 
possibbli fil-lingwa nattiva taċ-ċittadin 
tal-Unjoni, jew f'mill-inqas lingwa 
uffiċjali oħra tal-Unjoni li tinftiehem tajjeb 
mill-akbar għadd possibbli ta' ċittadini tal-
Unjoni Ewropea li jirrisjedu fit-territorju 
tiegħu, f'konformità mar-rekwiżiti tal-
kwalità tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
2018/1724 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill28.

_________________ _________________
28 Ir-Regolament (UE) 2018/1724 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ 
Ottubru 2018 li jistabbilixxi gateway 
diġitali unika li tipprovdi aċċess għal 
informazzjoni, għal proċeduri u għas-
servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-
problemi u li jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 1024/2012 (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 
1–38).

28 Ir-Regolament (UE) 2018/1724 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ 
Ottubru 2018 li jistabbilixxi gateway 
diġitali unika li tipprovdi aċċess għal 
informazzjoni, għal proċeduri u għas-
servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-
problemi u li jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 1024/2012 (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 
1–38).

Or. en

Emenda 71
Miroslav Číž, Domènec Ruiz Devesa

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet u r-regoli dettaljati għar-
reġistrazzjoni bħala votant jew kandidat fl-
elezzjonijiet muniċipali u l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 issir aċċessibbli 
għall-persuni b’diżabilità u għall-persuni 
anzjani billi jintużaw mezzi, modi u 
formati xierqa ta’ komunikazzjoni.

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet u r-regoli dettaljati għar-
reġistrazzjoni bħala votant jew kandidat fl-
elezzjonijiet muniċipali u l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 issir aċċessibbli 
għall-persuni b'diżabilità u għall-persuni 
anzjani billi jiġu applikati r-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà stabbiliti fl-Anness I tad-
Direttiva (UE) 2019/88211a u billi jintużaw 
mezzi, modi u formati xierqa ta' 
komunikazzjoni, bħal-lingwa tas-sinjali, 
il-Braille jew format li jinqara faċilment, 
fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni li tinftiehem 
minnhom. L-Istati Membri jistgħu 
jiżguraw li l-persuni b'diżabbbiltà jirċievu, 
fuq talba tagħhom, assistenza fil-
votazzjoni minn persuna tal-għażla 
tagħhom.

_________________
1a Id-Direttiva (UE) 2019/882 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta' April 2019 dwar ir-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 
(ĠU L 151, 7.6.2018, p. 70).

Or. en

Emenda 72
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet u r-regoli dettaljati għar-
reġistrazzjoni bħala votant jew kandidat fl-
elezzjonijiet muniċipali u l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 issir aċċessibbli 
għall-persuni b’diżabilità u għall-persuni 
anzjani billi jintużaw mezzi, modi u 

4. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet u r-regoli dettaljati għar-
reġistrazzjoni bħala votant jew kandidat fl-
elezzjonijiet muniċipali u l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2 issir aċċessibbli 
għall-gruppi emarġinati, bħall-persuni 
b'diżabilità u l-persuni anzjani billi jiġu 
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formati xierqa ta’ komunikazzjoni. applikati r-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 
stabbiliti fl-Anness I tad-Direttiva 
(UE) 2019/8821a u billi jintużaw mezzi, 
modi u formati xierqa ta' komunikazzjoni, 
bħall-Braille, tipa kbira, informazzjoni 
bbażata fuq l-awdjo, stensils tattili, 
informazzjoni faċli biex tinqara u lingwa 
tas-sinjali.
_________________
1a Id-Direttiva (UE) 2019/882 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 
ta' April 2019 dwar ir-rekwiżiti ta' 
aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 
(ĠU L 151, 7.6.2018, p. 70).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli previsti f'din id-Direttiva għandhom ikunu inklużivi kemm jista' jkun għaċ-ċittadini 
mobbli kollha inklużi l-votanti b'diżabbiltà emarġinati jew tal-Unjoni.

Emenda 73
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn,  fi Stat Membru partikolari, 
il-proporzjon ta' ċittadini tal-Unjoni ta' 
età li jistgħu jivvutaw li  joqogħdu fih 
imma mhumiex ċittadini ta' dak l-Istat 
jaqbeż l-20 % tan-numru totali ta' 
ċittadini tal-Unjoni  li huma ċittadini tal-
Istat Membru u dawk li mhumiex,  li 
joqogħdu f'dak il-pajjiż li huma ta' età li 
jistgħu jivvutaw, dak l-Istat Membru 
jista', permezz ta' deroga minn din id-
Direttiva:

imħassar

(a) jirrestrinġi d-dritt għall-vot lill-votanti   
skont  l-Artikolu 3 li jkunu qagħdu f'dak 
l-Istat Membru għal perjodu minimu, li 
ma jistax ikun itwal mit-terminu li għalih 
il-kunsill rappreżentattiv tal-muniċipalità 
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jkun elett;
(b) jirrestrinġi d-dritt tal-kandidatura lill-
persuni intitolati li   joħorġu  bħala 
kandidati   skont  l-Artikolu 3 li jkunu 
qagħdu f'dak l-Istat Membru għal perjodu 
minimu, li ma jistax ikun itwal minn 
darbtejn it-terminu li għalih ikun elett il-
kunsill rappreżentattiv tal-muniċipalità; u
(c) jieħu miżuri xierqa dwar il-
kompożizzjoni tal-listi tal-kandidati sabiex 
partikolarment jinkoraġġixxi l-
integrazzjoni ta' ċittadini tal-Unjoni, li 
huma ċittadini ta' Stat Membru ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet huma meħtieġa sabiex ikun hemm konformità mal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni u biex jiġu żgurati d-drittijiet demokratiċi taċ-ċittadini tal-UE li 
eżerċitaw id-dritt tagħhom li jgħixu, jaħdmu jew jistudjaw fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux 
ċittadini. Ir-regoli ta' eżenzjoni previsti fid-Direttiva jeħtieġ li jiġu adattati. Kull ċittadin tal-
Unjoni irrispettivament minn fejn jgħix għandu jkollu d-dritt li jivvota anke jekk ikun hemm 
ħafna ċittadini tal-UE mhux ċittadini tal-Istat Membru li jgħixu f'dak l-Istat Membru.

Emenda 74
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-Renju tal-Belġju jista', bħala 
deroga mid-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva, japplika d-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 1(a) għal numru limitat ta' 
unitajiet ta' gvernijiet lokali, li l-lista 
tagħhom għandha tkun komunikata mill-
anqas sena qabel l-elezzjonijiet tal-
unitajiet tal-gvern lokali li hu maħsub li 
jinvoka d-deroga  għalihom .

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet huma meħtieġa sabiex ikun hemm konformità mal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni u biex jiġu żgurati d-drittijiet demokratiċi taċ-ċittadini tal-UE li 
eżerċitaw id-dritt tagħhom li jgħixu, jaħdmu jew jistudjaw fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux 
ċittadini. Ir-regoli ta' eżenzjoni previsti fid-Direttiva jeħtieġ li jiġu adattati. Kull ċittadin tal-
Unjoni irrispettivament minn fejn jgħix għandu jkollu d-dritt li jivvota anke jekk ikun hemm 
ħafna ċittadini tal-UE mhux ċittadini tal-Istat Membru li jgħixu f'dak l-Istat Membru.

Emenda 75
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull sitt snin   wara d-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva , il-Kummissjoni 
għandha tissottometti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport li fih 
għandha tikkontrolla jekk l-għoti  ta’ 
deroga  lill-Istati Membri   kkonċernati  
skont l-Artikolu   22  (1)   TFUE għadux 
ġustifikat  u għandha tipproponi illi 
kwalunkwe aġġustament neċessarju 
għandu jsir. L-Istati Membri li jinvokaw 
derogi skont il-paragrafi 1 u 2 għandhom 
ifornu lill-Kummissjoni b'kull 
informazzjoni tal-isfond neċessarja.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet huma meħtieġa sabiex ikun hemm konformità mal-prinċipju tan-
nondiskriminazzjoni u biex jiġu żgurati d-drittijiet demokratiċi taċ-ċittadini tal-UE li 
eżerċitaw id-dritt tagħhom li jgħixu, jaħdmu jew jistudjaw fi Stat Membru li tiegħu ma jkunux 
ċittadini. Ir-regoli ta' eżenzjoni previsti fid-Direttiva jeħtieġ li jiġu adattati. Kull ċittadin tal-
Unjoni irrispettivament minn fejn jgħix għandu jkollu d-dritt li jivvota anke jekk ikun hemm 
ħafna ċittadini tal-UE mhux ċittadini tal-Istat Membru li jgħixu f'dak l-Istat Membru.

Emenda 76
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva u kull erba’ snin 
minn hemm ’il quddiem l-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva fit-
territorju tagħhom, inkluż dwar l-
applikazzjoni tal-Artikolu 5(3) u (4). Ir-
rapport għandu jkun fih data statistika dwar 
il-parteċipazzjoni tal-votanti u tal-
kandidati skont l-Artikolu 3 fl-
elezzjonijiet muniċipali, kif ukoll 
sommarju tal-miżuri meħuda f’dan ir-
rigward.

1. Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva u kull ħames snin 
minn hemm 'il quddiem l-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni 
dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fit-
territorju tagħhom, inkluż dwar l-
applikazzjoni tal-Artikolu 5(3) u (4). Ir-
rapport għandu jkun fih data statistika 
miġbura skont metodoloġija komuni dwar 
il-parteċipazzjoni tal-votanti u l-kandidati 
msemmija fl-Artikolu 3 fl-elezzjonijiet 
muniċipali u sommarju tal-miżuri meħuda 
biex tiġi ffaċilitata u mħeġġa tali 
parteċipazzjoni.

Or. fr

Emenda 77
László Trócsányi

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva u kull erba’ snin 
minn hemm ’il quddiem l-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva fit-
territorju tagħhom, inkluż dwar l-
applikazzjoni tal-Artikolu 5(3) u (4). Ir-
rapport għandu jkun fih data statistika 
dwar il-parteċipazzjoni tal-votanti u tal-
kandidati skont l-Artikolu 3 fl-elezzjonijiet 
muniċipali, kif ukoll sommarju tal-miżuri 
meħuda f’dan ir-rigward.

1. Fi żmien tliet snin mid-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva u kull erba' snin 
minn hemm 'il quddiem l-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni 
dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fit-
territorju tagħhom, inkluż dwar l-
applikazzjoni tal-Artikolu 5(3) u (4). Ir-
rapport jista' jkun fih data statistika dwar 
il-parteċipazzjoni tal-votanti u tal-kandidati 
skont l-Artikolu 3 fl-elezzjonijiet 
muniċipali, kif ukoll sommarju tal-miżuri 
meħuda f'dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 78
François Alfonsi
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Proposta għal direttiva
Anness II – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indika l-preferenzi lingwistiċi li bihom 
tixtieq tirċievi informazzjoni relatata mal-
elezzjonijiet: ………………...

Or. en

Emenda 79
François Alfonsi

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indika l-preferenzi lingwistiċi li bihom 
tixtieq tirċievi informazzjoni relatata mal-
elezzjonijiet: ……………………………..

Or. en


