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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a dispozițiilor detaliate 
de exercitare a dreptului de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul 
European de către cetățenii Uniunii care își au reședința într-un stat membru și care nu 
sunt resortisanți ai acestuia (reformare)
(COM(2021)0732 – C9-0021/2022 – 2021/0372(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare – reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2021)0372),

 având în vedere articolul 22 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0021/2022), 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere scrisoarea din [...] a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei 
pentru afaceri constituționale în conformitate cu articolul 110 alineatul (3) din 
Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere articolele 110 și 82 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A9-0000/2022),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare 
de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea 
ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora,

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial propunerea Comisiei; 

4. încredințează Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Tratatul privind Uniunea 
Europeană („Tratatul de la Maastricht”), 
din 1992, a constituit o nouă etapă în 
procesul de creare a unei uniuni din ce în 
ce mai strânse între popoarele Europei. 
Unul dintre obiectivele sale a fost de a 
introduce cetățenia Uniunii Europene, 
care urma să fie conferită tuturor 
popoarelor statelor membre sau 
cetățenilor Uniunii în scopul de a 
consolida protecția drepturilor și 
intereselor tuturor cetățenilor Uniunii.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă a textului, deoarece clarifică importanța posibilității de a 
candida și de a vota la alegerile europene.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fiecare cetățean al Uniunii are 
dreptul de a participa la viața democratică 
a Uniunii. Este imperativ ca toți cetățenii 
Uniunii, inclusiv cetățenii mobili ai 
Uniunii, să își poată exercita pe deplin 
drepturile politice în contextul alegerilor 
pentru Parlamentul European, atât în 
calitate de candidați, cât și de alegători. 
Există pericolul că pierderea drepturilor 
politice dobândite pentru cetățenii 
Uniunii ca urmare a mobilității europene 
va împiedica participarea alegătorilor 
mobili la alegerile pentru Parlamentul 
European. Crearea unei democrații pe 
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deplin europene implică convergența 
treptată a drepturilor politice în rândul 
cetățenilor Uniunii atunci când votează 
candidați și candidează la alegerile pentru 
Parlamentul European pe listele 
electorale naționale ale statului membru 
de origine sau gazdă sau pe lista la nivelul 
Uniunii, în cazul întocmirii acesteia.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă a textului, deoarece clarifică importanța posibilității de a 
candida și de a vota la alegerile europene.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Prin rezoluția sa legislativă din 3 
mai 2022 referitoare la propunerea de 
regulament al Consiliului privind 
alegerea membrilor Parlamentului 
European prin vot universal direct, de 
abrogare a Deciziei Consiliului 
(76/787/ECSC, CEE, Euratom) și a 
Actului privind alegerea membrilor 
Parlamentului European prin vot 
universal direct anexat la decizia 
respectivă, Parlamentul European a 
propus un nou Act electoral european în 
temeiul articolului 223 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), care stabilește 
standarde electorale pentru statele 
membre și consolidează legitimitatea 
democratică a UE prin întocmirea de liste 
la nivelul Uniunii. Dreptul cetățenilor 
mobili de a vota și de a candida ar trebui 
să se aplice pe toate listele electorale și în 
circumscripțiile precizate prin act, 
inclusiv în cazul înființării unei 
circumscripții la nivelul Uniunii, pentru a 
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asigura respectarea principiului 
nediscriminării.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă a textului, deoarece clarifică importanța posibilității de a 
candida și de a vota la alegerile europene. Necesar pentru coerența cu propunerea 
Parlamentului European referitoare la un nou Act electoral european.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) În rezoluția legislativă din 3 mai 
2022, au fost propuse norme suplimentare 
cu scopul de a crește prezența la vot la 
alegerile pentru Parlamentul European, 
făcând votul cât mai accesibil și mai ușor 
posibil, aducând astfel democrația 
europeană și fundațiile electorale în 
secolul 21. Acest lucru ar fi realizat prin 
armonizarea vârstei minime de vot la 16 
ani, prin introducerea unei liste electorale 
paneuropene, prin îmbunătățirea 
cerințelor de accesibilitate pentru 
persoanele cu dizabilități și prin 
introducerea votului prin corespondență 
pentru toți cetățenii Uniunii și a unor 
mijloace suplimentare de vot, cum ar fi 
votul prin procură, votul electronic sau 
votul anticipat.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă a textului, deoarece clarifică importanța posibilității de a 
candida și de a vota la alegerile europene. Necesar pentru coerența cu propunerea 
Parlamentului European referitoare la un nou Act electoral european.

Amendamentul 5
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Propunere de directivă
Considerentul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) În plus, rezoluția legislativă din 3 
mai 2022 abordează actualele culturi 
electorale naționale divergente care au 
avut ca rezultat o serie de sisteme 
electorale diferite, inclusiv diferențele în 
ceea ce privește dreptul de a candida la 
alegerile pentru Parlamentul European. 
Rezoluția solicită armonizarea vârstei 
minime pentru a candida la alegeri și 
introducerea de liste cu candidați incluși 
alternativ după gen sau de cote pentru a 
asigura egalitatea de gen; de asemenea, 
solicită standarde democratice minime 
comune în ceea ce privește dreptul de a 
înregistra un partid politic, o asociație de 
alegători sau o altă entitate electorală 
europeană și de a candida la alegeri, 
accesul la buletinele de vot și prezentarea 
candidaților, astfel încât să se asigure o 
utilizare sporită a procedurilor comune de 
control democratic, precum și evitarea 
factorilor care împiedică inovarea politică 
în întreaga Uniune, inclusiv în ceea ce 
privește cetățenii mobili ai UE.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă și pentru clarificarea importanței posibilității de a candida 
și de a vota la alegerile europene. Necesar pentru coerența cu propunerea Parlamentului 
European referitoare la un nou Act electoral european.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 1 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Rezoluția legislativă a 
Parlamentului European din 3 mai 2022 
solicită și înființarea unei autorități 
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electorale europene care să coordoneze 
informațiile privind alegerile europene, să 
monitorizeze aplicarea standardelor 
comune ale legislației electorale europene 
și soluționarea litigiilor cu privire la 
acestea, să gestioneze listele electorale 
europene, să anunțe rezultatele electorale 
și să supravegheze schimbul de informații 
privind votul cetățenilor Uniunii în afara 
țării lor de origine. Un astfel de organism 
ar putea facilita un schimb eficient de 
informații și, în special, schimbul de bune 
practici între organismele naționale, 
facilitând astfel detectarea, și evitarea, 
votului dublu.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă și pentru clarificarea importanței posibilității de a candida 
și de a vota la alegerile europene. Necesar pentru coerența cu propunerea Parlamentului 
European referitoare la un nou Act electoral european.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Articolul 20 alineatul (2) din TFUE 
nu aduce atingere articolului 223 alineatul 
(1) din TFUE, care prevede stabilirea unei 
proceduri uniforme în toate statele 
membre, în conformitate cu principiile 
comune tuturor statelor membre, pentru 
aceste alegeri.

(5) Articolul 20 alineatul (2) din TFUE 
nu aduce atingere articolului 223 alineatul 
(1) din TFUE, care prevede stabilirea unei 
proceduri uniforme pentru alegerile 
pentru Parlamentul European în toate 
statele membre, în conformitate cu 
principiile comune tuturor statelor membre.

Or. en

Justificare

Necesar din motive de claritate și coerență.

Amendamentul 8
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Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Cetățenii Uniunii care nu sunt 
resortisanți ai statului membru de 
reședință ar trebui să primească 
informații despre posibilitatea de a vota și 
de a candida la alegeri atunci când sunt 
înregistrați ca rezidenți într-un stat 
membru a cărui cetățenie nu o dețin. 
Informațiile referitoare la înscrierea ca 
alegător sau candidat ar trebui, de 
asemenea, să fie furnizate periodic, 
înainte de alegerile europene, în timp util, 
tuturor alegătorilor și persoanelor care au 
dreptul de a candida în conformitate cu 
condițiile care reglementează dreptul de a 
vota și de a candida prevăzute în prezenta 
directivă. În plus, cetățenii Uniunii care 
nu sunt resortisanți ai statului membru de 
reședință ar trebui să fie informați în mod 
corespunzător și periodic cu privire la 
drepturile lor specifice în cadrul 
sistemului electoral european.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă și pentru clarificarea importanței posibilității de a candida 
și de a vota la alegerile europene. Pe baza obiectivului și a logicii interne a textului de a 
facilita asigurarea unei participări maxime a cetățenilor mobili ai UE.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu standardele 
internaționale și europene, inclusiv cu 
cerințele Pactului internațional cu privire la 
drepturile civile și politice și cu dreptul 
Convenției europene a drepturilor omului, 
statele membre ar trebui nu numai să 

(8) În conformitate cu standardele 
internaționale și europene, inclusiv cu 
cerințele Pactului internațional cu privire la 
drepturile civile și politice și cu dreptul 
Convenției europene a drepturilor omului, 
statele membre ar trebui nu numai să 
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recunoască și să respecte dreptul 
cetățenilor Uniunii de a vota și de a 
candida, ci și să asigure accesul cu 
ușurință la drepturile lor electorale, prin 
eliminarea unui număr cât mai mare 
posibil de obstacole din calea participării la 
alegeri.

recunoască și să respecte dreptul 
cetățenilor Uniunii de a vota și de a 
candida, ci și să facă accesul la drepturile 
lor electorale cât mai democratic, 
proporțional și bazat pe valori și cât mai 
ușor posibil prin eliminarea obstacolelor 
financiare și nedemocratice din calea 
participării la alegeri.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a facilita exercitarea de către 
cetățenii Uniunii a dreptului lor de a vota și 
de a candida în țara lor de reședință, acești 
cetățeni ar trebui să fie înscriși pe lista 
electorală cu suficient timp înainte de ziua 
scrutinului. Formalitățile aplicabile 
înregistrării lor ar trebui să fie cât mai 
simple posibil. Ar trebui să fie suficient ca 
cetățenii Uniunii în cauză să prezinte o 
carte de identitate valabilă și o declarație 
oficială care să includă elemente care să 
dovedească dreptul lor de a participa la 
alegeri. Odată înregistrați, cetățenii Uniunii 
care nu sunt resortisanți ai statului membru 
de reședință ar trebui să rămână înscriși pe 
lista electorală în aceleași condiții ca și 
cetățenii Uniunii care sunt resortisanți ai 
statului membru în cauză, atât timp cât 
îndeplinesc condițiile de exercitare a 
dreptului de a vota. În plus, cetățenii 
Uniunii ar trebui să furnizeze autorităților 
competente date de contact, astfel încât 
aceste autorități să îi poată informa cu 
regularitate.

(9) Pentru a facilita exercitarea de către 
cetățenii Uniunii a dreptului lor de a vota și 
de a candida în țara lor de reședință, 
înregistrarea din oficiu ca alegător ar 
trebui să fie posibilă după ce alegătorii 
respectivi și-au exprimat dorința de a vota 
și de a candida în statul lor membru de 
reședință. În cazul în care înregistrarea 
din oficiu nu a avut loc, cetățenii ar trebui 
să fie înscriși pe lista electorală cu suficient 
timp înainte de ziua scrutinului. 
Formalitățile aplicabile înregistrării lor ar 
trebui să fie cât mai simple posibil. Ar 
trebui să fie suficient ca cetățenii Uniunii 
în cauză să prezinte o carte de identitate 
valabilă și, în cazuri justificate în mod 
corespunzător, o declarație oficială care să 
includă elemente care să dovedească 
dreptul lor de a participa la alegeri. Odată 
înregistrați, cetățenii Uniunii care nu sunt 
resortisanți ai statului membru de reședință 
ar trebui să rămână înscriși pe lista 
electorală în aceleași condiții ca și cetățenii 
Uniunii care sunt resortisanți ai statului 
membru în cauză, atât timp cât îndeplinesc 
condițiile de exercitare a dreptului de a 
vota. În plus, cetățenii Uniunii ar trebui să 
furnizeze autorităților competente date de 
contact, astfel încât aceste autorități să îi 
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poată informa cu regularitate.

Or. en

Justificare

Înscrierea din oficiu este în concordanță cu cadrul juridic actual și reprezintă cea mai bună 
garanție pentru a crește gradul de integrare a „cetățenilor mobili” în viața democratică a 
țării-gazdă. Libertatea de a alege nu împiedică înscrierea din oficiu, care, în sine, nu exclude 
dreptul de a nu participa la alegeri. Pe baza obiectivului și a logicii interne a textului de a 
facilita asigurarea unei participări maxime a cetățenilor mobili ai UE. Formează un întreg cu 
amendamentul 13.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a se asigura egalitatea de 
tratament a cetățenilor Uniunii care nu sunt 
resortisanți ai statului membru de reședință 
și care doresc să își exercite dreptul de a 
candida la alegeri în statul membru de 
reședință, acești cetățeni ar trebui să aibă 
obligația de a prezenta aceleași documente 
justificative ca cele solicitate candidaților 
care sunt resortisanți ai statului membru în 
cauză. Cu toate acestea, pentru a stabili că 
respectivii cetățeni beneficiază de dreptul 
prevăzut la articolul 20 alineatul (2) 
litera (b) și la articolul 22 alineatul (2) din 
TFUE, statele membre ar trebui să poată 
solicita prezentarea unei declarații oficiale 
care să includă elementele necesare pentru 
dovedirea dreptului lor de a candida la 
alegerile în cauză.

(11) Pentru a se asigura egalitatea de 
tratament a cetățenilor Uniunii care nu sunt 
resortisanți ai statului membru de reședință 
și care doresc să își exercite dreptul de a 
candida la alegeri în statul membru de 
reședință, acești cetățeni ar trebui să aibă 
obligația de a prezenta aceleași documente 
justificative ca cele solicitate candidaților 
care sunt resortisanți ai statului membru în 
cauză. Cu toate acestea, pentru a stabili că 
respectivii cetățeni beneficiază de dreptul 
prevăzut la articolul 20 alineatul (2) 
litera (b) și la articolul 22 alineatul (2) din 
TFUE, în cazuri justificate în mod 
corespunzător, statele membre ar trebui să 
poată solicita prezentarea unei declarații 
oficiale care să includă elementele necesare 
pentru dovedirea dreptului lor de a candida 
la alegerile în cauză.

Or. en

Justificare

Cerințele de înregistrare pentru a candida pe o listă electorală în statul membru gazdă ar 
trebui să fie aceleași pentru cetățenii UE care nu sunt resortisanți ai statului membru de 
reședință ca și pentru cetățenii UE resortisanți și numai în cazuri justificate ar trebui să 
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existe cerințe suplimentare, cum ar fi declarațiile formale. Pe baza obiectivului și a logicii 
interne a textului de a facilita asigurarea unei participări maxime a cetățenilor mobili ai UE.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a facilita identificarea 
corectă a alegătorilor și candidaților 
înregistrați atât în statul membru de 
origine, cât și în statul membru de 
reședință, lista datelor care trebuie 
solicitate cetățenilor Uniunii, atunci când 
depun o cerere de înscriere pe listele 
electorale sau de a candida în statul 
membru de reședință, ar trebui să includă 
numărul personal de identificare sau 
numărul de serie al unui document de 
identitate sau de călătorie valabil.

(12) Pentru a facilita identificarea 
corectă a alegătorilor și candidaților 
înregistrați atât în statul membru de 
origine, cât și în statul membru de 
reședință, lista datelor care trebuie 
solicitate cetățenilor Uniunii, atunci când 
sunt înregistrați din oficiu sau după ce 
depun o cerere de înscriere pe listele 
electorale sau de a candida în statul 
membru de reședință, ar trebui să includă 
numărul personal de identificare sau 
numărul de serie al unui document de 
identitate sau de călătorie valabil.

Or. en

Justificare

Înscrierea din oficiu este în concordanță cu cadrul juridic actual și reprezintă cea mai bună 
garanție pentru a crește gradul de integrare a „cetățenilor mobili” în viața democratică a 
țării-gazdă. Libertatea de a alege nu împiedică înscrierea din oficiu, care, în sine, nu exclude 
dreptul de a nu participa la alegeri. Pe baza obiectivului și a logicii interne a textului de a 
facilita asigurarea unei participări maxime a cetățenilor mobili ai UE. Acesta este, de 
asemenea, legat de amendamentul 13.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Cetățenii Uniunii care au fost 
decăzuți din dreptul de a vota și de a 
candida, în temeiul unei decizii individuale 
în materie civilă sau penală luată de 

(13) Cetățenii Uniunii care au fost 
decăzuți din dreptul de a vota și de a 
candida, în temeiul unei decizii individuale 
în materie civilă sau penală luată de 
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autoritatea competentă, ar trebui să fie 
excluși de la exercitarea acestui drept în 
statul membru de reședință la alegerile 
pentru Parlamentul European. Atunci când 
primesc o cerere de înregistrare ca alegător, 
statele membre îi pot solicita cetățeanului 
în cauză o declarație oficială prin care să 
confirme că nu a fost decăzut din dreptul 
de a vota. Atunci când candidează în țara 
de reședință, cetățenilor Uniunii ar trebui 
să li se solicite să prezinte o declarație prin 
care să confirme că nu au fost decăzuți din 
dreptul de a candida la alegerile pentru 
Parlamentul European.

autoritatea competentă, ar trebui să fie 
excluși de la exercitarea acestui drept în 
statul membru de reședință la alegerile 
pentru Parlamentul European. În cazul 
înregistrării din oficiu sau când primesc o 
cerere de înregistrare ca alegător, statele 
membre îi pot solicita cetățeanului în cauză 
o declarație oficială prin care să confirme 
că nu a fost decăzut din dreptul de a vota. 
Atunci când candidează în țara de 
reședință, ar trebui să fie posibil să ceară 
cetățenilor Uniunii să prezinte o declarație 
prin care să confirme că nu au fost decăzuți 
din dreptul de a candida la alegerile pentru 
Parlamentul European. Aceste cerințe ar 
trebui să se aplice numai atunci când sunt 
aplicabile și resortisanților statului 
membru de reședință.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Schimbul de informații dintre 
statele membre pentru a preveni votul 
multiplu sau cazurile în care aceeași 
persoană ar candida de mai multe ori la 
aceleași alegeri nu ar trebui să îi împiedice 
pe resortisanții acestora să voteze sau să 
candideze la alte tipuri de alegeri. Pentru a 
facilita comunicarea dintre autoritățile 
naționale, statele membre ar trebui să aibă 
obligația de a desemna un punct de contact 
pentru acest schimb de informații. În 
trecut, Comisia a elaborat un instrument 
securizat care urma să fie utilizat de statele 
membre sub responsabilitatea lor pentru a 
efectua schimbul de date necesare. Acest 
instrument securizat ar trebui încorporat în 
prezenta directivă, pentru a facilita și mai 
mult schimburile dintre autoritățile 
competente ale statelor membre. Statele 

(17) Schimbul de informații dintre 
statele membre pentru a preveni votul 
multiplu sau cazurile în care aceeași 
persoană ar candida de mai multe ori la 
aceleași alegeri nu ar trebui să îi împiedice 
pe resortisanții acestora să voteze sau să 
candideze la alte tipuri de alegeri. Pentru a 
facilita comunicarea dintre autoritățile 
naționale, statele membre ar trebui să aibă 
obligația de a desemna un serviciu de 
asistență ca facilitator și de a solicita 
sprijinul organizațiilor societății civile 
pentru acest schimb de informații. Comisia 
a elaborat un instrument securizat care să 
fie utilizat de statele membre sub 
responsabilitatea lor pentru a efectua 
schimbul de date necesare. Acest 
instrument securizat ar trebui încorporat în 
prezenta directivă, pentru a facilita și mai 
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membre vor acționa ca operatori de date 
distincți pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal pe care o vor efectua în 
această privință.

mult schimburile dintre autoritățile 
competente ale statelor membre. Statele 
membre vor acționa ca operatori de date 
distincți pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal pe care o vor efectua în 
această privință.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Lipsa unor informații adecvate, în 
contextul procedurilor electorale, îi 
afectează pe cetățeni în exercitarea 
drepturilor lor electorale care fac parte din 
drepturile pe care aceștia le au în calitate 
de cetățeni ai Uniunii. Lipsa unor 
informații adecvate afectează, de 
asemenea, capacitatea autorităților 
competente de a-și exercita drepturile și de 
a-și îndeplini obligațiile. Statele membre ar 
trebui să aibă obligația de a desemna 
autorități special însărcinate să le furnizeze 
cetățenilor Uniunii informații 
corespunzătoare cu privire la drepturile 
care le revin în temeiul articolului 20 
alineatul (2) litera (b) și al articolului 22 
alineatul (2) din TFUE, precum și cu 
privire la normele și procedurile naționale 
referitoare la participarea la alegerile 
pentru Parlamentul European și la 
organizarea acestora. Pentru a se asigura 
eficacitatea comunicării, informațiile ar 
trebui furnizate în termeni clari și ușor de 
înțeles.

(20) Lipsa unor informații adecvate, în 
contextul procedurilor electorale, îi 
afectează pe cetățeni în exercitarea 
drepturilor lor electorale care fac parte din 
drepturile pe care aceștia le au în calitate 
de cetățeni ai Uniunii. Lipsa unor 
informații adecvate afectează, de 
asemenea, capacitatea autorităților 
competente de a-și exercita drepturile și de 
a-și îndeplini obligațiile. Statele membre ar 
trebui să aibă obligația de a desemna 
autorități special însărcinate să le furnizeze 
cetățenilor Uniunii informații 
corespunzătoare cu privire la drepturile 
care le revin în temeiul articolului 20 
alineatul (2) litera (b) și al articolului 22 
alineatul (2) din TFUE, precum și cu 
privire la normele și procedurile naționale 
referitoare la participarea la alegerile 
pentru Parlamentul European și la 
organizarea acestora. Pentru a încuraja 
cetățenii Uniunii care nu sunt resortisanți 
ai statului membru de reședință să caute 
în mod activ astfel de informații, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să se 
asigure că informațiile respective sunt 
puse la dispoziție pe scară largă printr-o 
gamă largă de canale, inclusiv prin 
proiecte de cooperare specifice între 
organizațiile societății civile, autoritățile 
naționale desemnate și autoritatea 
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electorală europeană. Pentru a se asigura 
eficacitatea comunicării, informațiile ar 
trebui furnizate în termeni clari și ușor de 
înțeles și în timp util, ținând seama de 
faptul că rezoluția legislativă a 
Parlamentului din 3 mai 2022 prevede 
închiderea listelor electorale cu 14 
săptămâni și anunțarea candidaților cu 12 
săptămâni înainte de ziua alegerilor.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă și legat de amendamentul 14. În plus, acest interval de timp 
specific este necesar pentru ca articolul să fie coerent cu logica amendamentului de la 
articolul 12 alineatul (1), unde este definit momentul în care alegerile electorale ar trebui să 
se încheie.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Pentru a evita o situație în care, 
din cauza prezenței scăzute la vot ca 
urmare a lipsei de familiarizare cu 
peisajul politic, opiniile cetățenilor 
Uniunii care nu sunt resortisanți ai 
statului membru de reședință sunt 
proporțional mai puțin reprezentate față 
de cele ale cetățenilor care sunt 
resortisanți ai statelor membre în cauză, 
statele membre ar trebui să furnizeze 
cetățenilor Uniunii informații adecvate 
despre dreptul de vot, despre etapele 
administrative pentru exercitarea acestui 
drept, precum și despre natura sistemului 
politic și tradițiile politice. Aceste 
informații ar trebui furnizate atunci când 
reședința cetățenilor Uniunii care nu sunt 
resortisanți ai statului membru de 
reședință este înregistrată, fie din oficiu, 
fie la cerere, și ar trebui, de asemenea, 
trimise periodic, înainte de alegerile 
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europene.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă și pentru clarificarea importanței posibilității de a candida 
și de a vota la alegerile europene. Pe baza obiectivului și a logicii interne a textului de a 
facilita asigurarea unei participări maxime a cetățenilor mobili ai UE. Parte a propunerilor 
de la amendamentele 8 și 13.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a îmbunătăți accesibilitatea 
informațiilor electorale, aceste informații ar 
trebui să fie puse la dispoziție și în cel 
puțin o altă limbă oficială a Uniunii decât 
limba sau limbile statului membru gazdă, 
larg înțeleasă de cel mai mare număr 
posibil de cetățeni ai Uniunii cu reședința 
pe teritoriul său. Statele membre pot 
utiliza diferite limbi oficiale ale Uniunii în 
anumite părți ale teritoriului lor sau în 
anumite regiuni, în funcție de limba 
înțeleasă de cel mai mare grup de cetățeni 
ai Uniunii care își au reședința în 
respectiva parte a teritoriului sau în 
respectiva regiune.

(21) Pentru a îmbunătăți accesibilitatea 
informațiilor electorale, aceste informații ar 
trebui să fie puse la dispoziție în toate 
limbile oficiale ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Această eliminare este legată de obiectivul și de logica internă a directivei, care este de a 
elimina discriminarea cetățenilor mobili în ceea ce privește exercitarea drepturilor lor 
electorale.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Orice derogare de la normele 
generale ale prezentei directive trebuie să 
fie justificată, în temeiul articolului 22 
alineatul (2) din TFUE, de problemele 
specifice unui stat membru și trebuie să 
fie conformă cu cerințele articolului 52 
din cartă, inclusiv cu cerința conform 
căreia orice restrângere a exercitării 
dreptului de a vota și de a candida la 
alegerile pentru Parlamentul European 
trebuie să fie prevăzută de lege și să 
respecte principiile proporționalității și 
necesității. În plus, orice derogare trebuie 
să poată fi supusă unei reexaminări, 
astfel cum se prevede la articolul 47 din 
cartă.

eliminat

Or. en

Justificare

Necesar pentru respectarea principiului nediscriminării și pentru asigurarea drepturilor 
democratice ale cetățenilor UE care și-au exercitat dreptul de a locui, de a lucra sau de a 
studia într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Astfel de probleme specifice pot să 
apară într-un stat membru în care 
proporția cetățenilor Uniunii care au 
vârsta de votare și care își au reședința în 
respectivul stat membru, fără a fi însă 
resortisanți ai acestuia, depășește în mod 
foarte semnificativ media. 
Derogările referitoare la dreptul de a vota 
ar trebui să fie acordate în cazul în care 
acești cetățeni reprezintă peste 20 % din 
întregul electorat, pe baza criteriului 
perioadei de reședință.

eliminat
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Or. en

Justificare

La fel ca în cazul amendamentelor 18 și 43, aceste modificări sunt necesare pentru 
respectarea principiului nediscriminării și pentru asigurarea drepturilor democratice ale 
cetățenilor UE care și-au exercitat dreptul de a vota, de a locui, de a lucra sau de a studia 
într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin. Normele de derogare prevăzute în directivă 
trebuie adaptate. Toți cetățenii Uniunii, indiferent de locul lor de reședință, ar trebui să aibă 
dreptul de a vota, chiar dacă în statul membru de reședință respectiv locuiesc mulți cetățeni 
ai UE care nu sunt resortisanți ai acestuia. 

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Statele membre în care proporția 
cetățenilor Uniunii care nu sunt 
resortisanți ai statului membru de 
reședință și care au vârsta de votare 
depășește 20 % din numărul total al 
cetățenilor Uniunii care au vârsta de 
votare și care își au reședința în 
respectivele state membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a stabili, în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (2) 
din TFUE , dispoziții specifice privind 
componența listelor de candidați.

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea este necesară pentru claritatea și coerența propunerii și decurge din eliminarea 
considerentelor 22 și 23.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(26) Datele privind exercitarea 
drepturilor și aplicarea prezentei directive 
pot fi utile pentru identificarea măsurilor 
necesare pentru a se asigura exercitarea 
efectivă a drepturilor electorale ale 
cetățenilor Uniunii. Pentru a îmbunătăți 
colectarea datelor privind alegerile pentru 
Parlamentul European, este necesar să se 
introducă monitorizarea și raportarea cu 
regularitate a punerii în aplicare a 
directivei de către statele membre. În 
paralel, Comisia ar trebui să evalueze 
aplicarea prezentei directive și să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului, 
după organizarea fiecărui scrutin pentru 
Parlamentul European, un raport care să 
includă o astfel de evaluare.

(26) Datele privind exercitarea 
drepturilor și aplicarea prezentei directive 
pot fi utile pentru identificarea măsurilor 
necesare pentru a se asigura exercitarea 
efectivă a drepturilor electorale ale 
cetățenilor Uniunii. Pentru a îmbunătăți 
colectarea datelor privind alegerile pentru 
Parlamentul European, este necesar să se 
introducă monitorizarea și raportarea cu 
regularitate a punerii în aplicare a 
directivei de către statele membre pe baza 
unor indicatori comuni. În paralel, 
Comisia ar trebui să evalueze aplicarea 
prezentei directive și să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului, 
după organizarea fiecărui scrutin pentru 
Parlamentul European, un raport care să 
includă o astfel de evaluare.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Comisia trebuie să efectueze 
propria evaluare a aplicării prezentei 
directive, într-un interval de timp 
rezonabil, după desfășurarea a cel puțin 
două scrutinuri pentru Parlamentul 
European.

(27) Comisia trebuie să efectueze 
propria evaluare a aplicării prezentei 
directive, în termen de cel mult doi ani de 
la fiecare alegere pentru Parlamentul 
European, însoțită, dacă este cazul, de o 
propunere legislativă de modificare a 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Este necesară o evaluare periodică a funcționării prezentei directive pentru a adapta normele 
la contextul societal, demografic și democratic în schimbare în care se află Uniunea. Acest 
lucru este în conformitate cu revizuirea propusă de Parlamentul European în Actul electoral 
european.
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Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Prin ratificarea de către statele 
membre și încheierea de către Uniune27 a 
Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, acestea 
s-au angajat să asigure respectarea 
convenției menționate. Pentru a sprijini 
participarea electorală favorabilă 
incluziunii și egală a persoanelor cu 
handicap, dispozițiile în temeiul cărora 
cetățenii Uniunii care își au reședința într-
un stat membru și care nu sunt resortisanți 
ai acestuia își exercită dreptul de a vota și 
de a candida la alegerile pentru 
Parlamentul European în respectivul stat 
membru ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător de nevoile cetățenilor cu 
handicap și ale cetățenilor în vârstă.

(29) Prin ratificarea de către statele 
membre și încheierea de către Uniune27 a 
Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, acestea 
s-au angajat să asigure respectarea 
convenției menționate. Pentru a sprijini 
participarea electorală favorabilă 
incluziunii și egală a persoanelor cu 
dizabilități, dispozițiile în temeiul cărora 
cetățenii Uniunii care își au reședința într-
un stat membru și care nu sunt resortisanți 
ai acestuia își exercită dreptul de a vota și 
de a candida la alegerile pentru 
Parlamentul European în respectivul stat 
membru ar trebui să țină seama în mod 
corespunzător de nevoile cetățenilor cu 
dizabilități și ale cetățenilor în vârstă. În 
special, statele membre ar trebui să 
implementeze modalități adecvate 
adaptate procedurilor naționale de votare 
pentru a facilita votul cetățenilor cu 
dizabilități, cum ar fi posibilitatea de a 
alege secțiile de votare, secții de votare 
închise situate în locuri-cheie și utilizarea 
tehnologiilor, a formatelor și a tehnicilor 
de asistență precum Braille, tipăriturile cu 
caractere de mari dimensiuni, informațiile 
audio, șabloanele tactile, informațiile ușor 
de citit și comunicarea în limbajul 
semnelor. În plus, statele membre ar 
trebui să aibă în vedere introducerea unor 
instrumente complementare pentru a 
facilita votul, cum ar fi votul fizic 
anticipat și votul prin procură, precum și 
votul electronic și online.

_________________
27 Decizia Consiliului 2010/48/CE din 26 
noiembrie 2009 privind încheierea de către 
Comunitatea Europeană a Convenției 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap (JO L 23, 

27 Decizia Consiliului 2010/48/CE din 26 
noiembrie 2009 privind încheierea de către 
Comunitatea Europeană a Convenției 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap (JO L 23, 
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27.1.2010, p. 35). 27.1.2010, p. 35).

Or. en

Justificare

Pentru a spori participarea cetățenilor mobili la alegerile europene, ar trebui să li se pună la 
dispoziție cât mai multe mijloace de vot pentru a crește participarea la vot la alegerile UE, în 
conformitate cu scopul și logica internă a textului.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana care, la data de referință, 
este cetățean al Uniunii, în înțelesul 
articolului 20 alineatul (1) din TFUE;

(a) persoana care, la data de referință, 
este cetățean al Uniunii, în înțelesul 
articolului 20 alineatul (1) din TFUE și 
indiferent de capacitatea juridică a 
acestora;

Or. en

Justificare

Necesar pentru a asigura coerența internă și cu respectarea principiului nediscriminării. 
Amendamentul este legat în mod specific de considerentul 29, care intră sub incidența 
procedurii de reformare și în care se afirmă că, la alegerile pentru Parlamentul European, ar 
trebui să se țină seama în mod corespunzător de nevoile cetățenilor cu dizabilități. Este 
indisolubil legat, deoarece definește mai detaliat modul în care statele membre ar trebui să se 
asigure că nevoile cetățenilor cu dizabilități sunt luate în considerare în mod corespunzător 
la alegerile pentru Parlamentul European.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre desemnează un 
punct de contact care să primească și să 
transmită informațiile necesare pentru 
aplicarea alineatului (3). Acestea comunică 

5. Statele membre desemnează un 
serviciu de asistență care să primească și 
să transmită informațiile necesare pentru 
aplicarea alineatului (3). Acestea comunică 
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Comisiei numele și datele de contact ale 
punctului de contact, precum și toate 
informațiile actualizate sau modificările 
referitoare la acesta. Comisia întocmește o 
listă a punctelor de contact și o pune la 
dispoziția statelor membre.

Comisiei numele și datele de contact ale 
serviciului de asistență, precum și toate 
informațiile actualizate sau modificările 
referitoare la acesta. Comisia întocmește o 
listă a serviciilor de asistență și o pune la 
dispoziția statelor membre.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă. Acest lucru este legat de articolul 15, în care statele 
membre trebuie să desemneze un serviciu de asistență pentru colectarea și furnizarea de date 
statistice. Ca atare, pentru coerența internă, cuvântul „serviciu de asistență” ar trebui 
utilizat în mod consecvent în întregul text.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Înregistrarea din oficiu este 
disponibilă, de la caz la caz, cu acordul 
alegătorului din Uniune în cauză.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă. Condițiile care reglementează înregistrarea și participarea 
ar trebui clarificate pentru a se asigura egalitatea de tratament între cetățenii Uniunii care 
sunt resortisanți ai statului membru de reședință și cei care nu sunt resortisanți ai acestuia. 
Totuși, din cauza barierelor lingvistice și a celor administrative inhibitoare existente între 
cetățenii Uniunii care sunt resortisanți ai statului membru de reședință și cei care nu sunt 
resortisanți ai acestuia, una dintre cele mai eficiente modalități de a asigura egalitatea este 
de a asigura înregistrarea din oficiu a cetățenilor Uniunii, făcând participarea cât mai 
ușoară cu putință.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca un alegător al Uniunii 
care și-a exprimat dorința de a fi înregistrat 
ca alegător să fie înscris pe lista electorală 
cu suficient timp înainte de ziua 
scrutinului.

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru ca un alegător al Uniunii 
care și-a exprimat dorința de a fi înregistrat 
ca alegător să fie înscris pe lista electorală 
nu mai târziu de 14 zile înainte de ziua 
scrutinului.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența dintre diferitele discuții actuale privind reformarea sistemului 
electoral al UE. În plus, intervalul temporal specific „cu suficient timp înainte” nu este 
definit clar și lasă o mare marjă de manevră statelor membre pentru a-l defini ele însele, ceea 
ce poate duce la neinformarea persoanelor cu suficient timp înainte cu privire la posibilitățile 
de înregistrare, în special având în vedere posibilele bariere lingvistice. Astfel cum se 
prevede în alte texte juridice care detaliază structura normelor noastre electorale, este 
necesar un început comun al campaniei electorale europene, realizabil numai dacă există un 
termen-limită comun pentru înregistrarea alegătorilor și a candidaților. În plus, acest 
interval de timp specific este necesar pentru ca articolul să fie coerent cu logica 
amendamentului de la articolul 12 alineatul (1), unde este definit momentul în care alegerile 
electorale ar trebui să se încheie.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să precizeze în declarația lor 
menționată la alineatul (2) că nu au fost 
decăzuți din dreptul de a vota în statul 
membru de origine;

(a) să precizeze în declarația lor 
menționată la alineatul (2) că nu au fost 
decăzuți din dreptul de a vota în statul 
membru de origine, dacă o astfel de 
cerință se aplică și resortisanților statului 
membru de reședință;

Or. en

Justificare

Necesar pentru a asigura coerența internă și cu respectarea principiului nediscriminării.

Amendamentul 29
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă doresc, să indice preferințele 
lingvistice în care ar dori să primească 
informațiile menționate la articolul 12 
alineatul (2);

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă, în conformitate cu articolul 12.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Alegătorii Uniunii care au fost 
înscriși pe lista electorală rămân înscriși pe 
această listă în aceleași condiții ca și 
alegătorii care sunt resortisanți ai 
respectivului stat membru până când 
solicită să fie eliminați de pe listă sau până 
când sunt eliminați de pe listă deoarece nu 
mai întrunesc condițiile necesare pentru 
exercitarea dreptului de vot. În cazul în 
care există dispoziții de notificare a 
resortisanților proprii cu privire la o astfel 
de eliminare de pe lista electorală, aceste 
dispoziții se aplică în același mod 
alegătorilor Uniunii.

4. Alegătorii Uniunii care au fost 
înscriși pe lista electorală rămân înscriși pe 
această listă în aceleași condiții ca și 
alegătorii care sunt resortisanți ai 
respectivului stat membru până când 
solicită să fie eliminați de pe listă sau până 
când sunt eliminați de pe listă deoarece nu 
mai întrunesc condițiile necesare pentru 
exercitarea dreptului de vot. În cazul în 
care există dispoziții de notificare a 
resortisanților proprii cu privire la o astfel 
de eliminare de pe lista electorală, aceste 
dispoziții se aplică în același mod 
alegătorilor Uniunii. Notificările se 
furnizează într-o limbă oficială a Uniunii 
care este înțeleasă de alegătorii Uniunii în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de directivă
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Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Autoritățile naționale se asigură 
că standardele democratice, proporționale 
și transparente care se aplică cetățenilor 
naționali atunci când prezintă o listă de 
candidați se aplică și cetățenilor mobili ai 
UE care sunt candidați.

Or. en

Justificare

În momentul de față, există 27 de cerințe foarte diferite cu privire la înregistrarea partidelor 
politice, a candidaților sau a asociațiilor de alegători și la prezentarea unei liste de candidați 
pentru circumscripțiile naționale. Cerințele respective sunt adesea discriminatorii și 
împiedică inovarea și concurența politică. Alinierea lor este importantă pentru ca alegerile 
europene să devină mai democratice, deoarece candidații vor trebui să treacă prin procese 
de control democratic mai similare înainte de a deveni deputați în Parlamentul European și 
de a redacta legi pentru toți europenii. Întrucât prezenta directivă prevede, de asemenea, 
norme privind dreptul de a candida la alegerile europene, este important ca aceste norme să 
fie aliniate pentru toți cetățenii Uniunii, astfel încât alegerile europene să devină mai 
comparabile și mai competitive.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statul membru de reședință 
informează persoanele în cauză, în timp 
util și într-un limbaj clar și simplu, despre 
decizia luată privind cererea lor de 
înscriere pe lista electorală sau despre 
decizia privind admisibilitatea cererii lor de 
a candida.

1. Statul membru de reședință 
informează persoanele în cauză, în timp 
util și într-un limbaj clar și simplu, într-o 
limbă oficială a Uniunii pe care o înțeleg, 
despre decizia luată privind înregistrarea 
lor din oficiu sau privind cererea lor de 
înscriere pe lista electorală sau despre 
decizia privind admisibilitatea cererii lor de 
a candida.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă. Legat de amendamentul 3, în care este menționată 
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înregistrarea din oficiu.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre informează în mod 
clar și în timp util persoana în cauză cu 
privire la decizia menționată la alineatul 
(1) și cu privire la căile de atac menționate 
la alineatele (2) și (3).

4. Statele membre informează 
persoanele în cauză, în mod clar și în timp 
util, într-o limbă oficială a Uniunii pe 
care acestea o înțeleg, cu privire la decizia 
menționată la alineatul (1) și cu privire la 
căile de atac menționate la alineatele (2) și 
(3).

Or. en

Justificare

Informațiile privind alegerile europene pentru toți cetățenii Uniunii trebuie să fie cât mai 
accesibile cu putință. Cetățenii mobili trebuie să aibă dreptul de a solicita informații pe care 
le înțeleg pentru a efectua etapele de înregistrare necesare, în cazul în care nu se alege 
înregistrarea din oficiu. Pe baza obiectivului și a logicii interne a textului de a facilita 
asigurarea unei participări maxime a cetățenilor mobili ai UE.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre desemnează o 
autoritate națională responsabilă cu luarea 
măsurilor necesare în vederea asigurării 
faptului că cetățenii Uniunii care nu sunt 
resortisanți ai statului membru de reședință 
sunt informați în timp util cu privire la 
condițiile și normele detaliate referitoare la 
înregistrarea ca alegător sau candidat la 
alegerile pentru Parlamentul European.

1. Statele membre desemnează o 
autoritate națională responsabilă cu luarea 
măsurilor necesare în vederea asigurării 
faptului că cetățenii Uniunii care nu sunt 
resortisanți ai statului membru de reședință 
sunt informați în timp util cu privire la 
condițiile și normele detaliate referitoare la 
înregistrarea ca alegător sau candidat la 
alegerile pentru Parlamentul European, de 
îndată ce se înregistrează ca rezidenți 
într-un stat membru a cărui cetățenie nu 
o dețin, precum și periodic, înaintea 



PE704.775v02-00 30/44 PR\1260884RO.docx

RO

alegerilor europene, în timp util, ținând 
seama de termenele stabilite pentru 
anunțarea candidaților. Autoritatea 
desemnată furnizează, de asemenea, o 
copie a modelelor standardizate pentru 
declarațiile oficiale prevăzute în anexele I 
și II pe care cetățenii Uniunii care nu 
sunt resortisanți ai statului membru de 
reședință trebuie să le prezinte pentru a se 
înregistra ca alegători și candidați.

Or. en

Justificare

Coerență legislativă internă pentru a se asigura că campaniile pot începe în același timp în 
întreaga Uniune.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsurile specifice care înlesnesc 
exercitarea dreptului de vot pentru 
grupuri marginalizate de alegători, cum 
ar fi persoanele cu dizabilități.

Or. en

Justificare

Normele prevăzute în prezenta directivă sunt cât mai incluzive posibil pentru toți cetățenii 
mobili, inclusiv pentru alegătorii marginalizați sau alegătorii cu dizabilități din Uniune.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre se asigură că 
organizațiile societății civile joacă un rol 
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foarte important în cooperarea cu 
autoritățile naționale desemnate și în 
acordarea de asistență acestora în vederea 
sensibilizării publicului cu privire la 
informațiile menționate la alineatele (1) și 
(2), precum și în încurajarea cetățenilor 
Uniunii care nu sunt resortisanți ai 
statului membru de reședință să caute în 
mod activ astfel de informații ori de câte 
ori au nevoie de ele.

Or. en

Justificare

Experiențele anterioare legate de alegerile europene (și, de asemenea, de alegerile locale) au 
arătat că organizațiile societății civile pot juca un rol extrem de util, ducând la difuzarea pe 
scară mai largă a informațiilor privind drepturile cetățenilor mobili în cadrul alegerilor 
europene. Textul ar trebui să reflecte acest lucru pentru a promova crearea de organizații ale 
societății civile care să contribuie la furnizarea de informații privind drepturile electorale ale 
cetățenilor mobili ai UE.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă faptul că sunt comunicate în 
una sau mai multe dintre limbile oficiale 
ale statului membru gazdă, informațiile 
menționate la primul paragraf trebuie să 
fie însoțite, de asemenea, de o traducere 
în cel puțin o altă limbă oficială a Uniunii 
care este larg înțeleasă de cel mai mare 
număr posibil de cetățeni ai UE cu 
reședința pe teritoriul său, în conformitate 
cu cerințele de calitate prevăzute la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) 
2018/1724 al Parlamentului European și 
al Consiliului30.

Informațiile menționate la primul paragraf 
se furnizează într-o limbă oficială a 
Uniunii care este înțeleasă de alegătorul 
sau candidatul din Uniune în cauză.

_________________
30 Regulamentul (UE) 2018/1724 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 2 octombrie 2018 privind înființarea 
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unui portal digital unic (gateway) pentru 
a oferi acces la informații, la proceduri și 
la servicii de asistență și de soluționare a 
problemelor și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (JO 
L 295, 21.11.2018, p. 1).

Or. en

Justificare

Normele prevăzute în prezenta directivă sunt cât mai incluzive posibil pentru toți cetățenii 
mobili, inclusiv pentru alegătorii marginalizați sau alegătorii cu dizabilități din Uniune.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că 
informațiile privind condițiile și normele 
detaliate referitoare la înregistrarea ca 
alegător sau candidat la alegerile pentru 
Parlamentul European, precum și 
informațiile menționate la alineatul (2) sunt 
puse la dispoziția persoanelor cu handicap 
și a persoanelor în vârstă prin utilizarea 
unor mijloace, moduri și formate de 
comunicare corespunzătoare.

4. Statele membre se asigură că 
informațiile privind condițiile și normele 
detaliate referitoare la înregistrarea ca 
alegător sau candidat la alegerile pentru 
Parlamentul European, precum și 
informațiile menționate la alineatul (2) sunt 
puse la dispoziția grupurilor 
marginalizate, cum ar fi persoanele cu 
dizabilități și persoanele în vârstă, 
aplicând cerințele de accesibilitate 
prevăzute în Anexa I la Directiva (UE) 
2019/8821a prin utilizarea unor mijloace, 
moduri și formate de comunicare 
corespunzătoare, cum ar fi Braille, 
tipăriturile cu caractere de mari 
dimensiuni, informațiile audio, șabloanele 
tactile, informațiile ușor de citit și 
comunicarea în limbajul semnelor.
_________________
1a Directiva (UE) 2019/882 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 aprilie 2019 privind cerințele de 
accesibilitate aplicabile produselor și 
serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70).
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Or. en

Justificare

Normele prevăzute în prezenta directivă sunt cât mai incluzive posibil pentru toți cetățenii 
mobili, inclusiv pentru alegătorii marginalizați sau alegătorii cu dizabilități din Uniune.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre efectuează 
schimburi care au ca obiect informațiile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
articolului 4 cu suficient timp înainte de 
ziua scrutinului. În acest scop, statul 
membru de reședință furnizează statului 
membru de origine, cel târziu cu șase 
săptămâni înainte de prima zi a perioadei 
electorale menționate la articolul 10 
alineatul (1) din Actul privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin 
vot universal direct, setul de informații 
prevăzut în anexa III. Statul membru de 
origine ia, în conformitate cu legislația sa 
internă, măsuri corespunzătoare pentru a se 
asigura că resortisanții săi nu votează de 
mai multe ori sau nu candidează în mai 
multe state membre.

1. Statele membre efectuează 
schimburi care au ca obiect informațiile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
articolului 4 cu suficient timp înainte de 
ziua scrutinului. În acest scop, statul 
membru de reședință furnizează statului 
membru de origine, cel târziu cu 16 
săptămâni înainte de prima zi a perioadei 
electorale menționate la articolul 10 
alineatul (1) din Actul privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin 
vot universal direct, setul de informații 
prevăzut în anexa III. Statul membru de 
origine ia, în conformitate cu legislația sa 
internă, măsuri corespunzătoare pentru a se 
asigura că resortisanții săi nu votează de 
mai multe ori sau nu candidează în mai 
multe state membre.

Or. en

Justificare

Necesar pentru coerența internă. Acest lucru este indisolubil legat de termenele anterioare în 
ceea ce privește listele electorale din amendamentele la considerentul 20 și la articolul 9 
alineatul (1), deoarece trebuie să existe timp între informarea statului membru de origine și 
închiderea listelor electorale. Ca atare, schimbul de informații trebuie să aibă loc înainte de 
termenul-limită de închidere a listelor electorale.

Amendamentul 40

Propunere de directivă



PE704.775v02-00 34/44 PR\1260884RO.docx

RO

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care prevăd posibilități de 
vot anticipat, de vot prin corespondență, 
de vot electronic și de vot prin internet la 
alegerile pentru Parlamentul European 
asigură disponibilitatea acestor metode de 
vot pentru alegătorii Uniunii în condiții 
similare celor aplicabile propriilor 
resortisanți.

Statele membre permit votul prin 
corespondență și iau în considerare 
introducerea unor instrumente 
complementare de facilitare a votului, 
cum ar fi votul fizic anticipat, votul prin 
procură, precum și votul electronic și 
online la alegerile pentru Parlamentul 
European. Statele membre asigură 
disponibilitatea acestor metode de vot 
pentru alegătorii Uniunii în condiții 
similare celor aplicabile propriilor 
resortisanți.

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre desemnează o autoritate 
responsabilă de colectarea și furnizarea de 
date statistice relevante publicului și 
Comisiei cu privire la participarea 
cetățenilor Uniunii care nu sunt resortisanți 
ai statului membru de reședință la alegerile 
pentru Parlamentul European.

Statele membre desemnează un serviciu de 
asistență responsabil de colectarea și 
furnizarea de date statistice relevante, pe 
baza unor indicatori comuni, publicului și 
Comisiei cu privire la participarea 
cetățenilor Uniunii care nu sunt resortisanți 
ai statului membru de reședință la alegerile 
pentru Parlamentul European.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care într-un stat 
membru proporția cetățenilor Uniunii 

eliminat
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care au vârsta de votare și reședința în 
acel stat membru, fără a fi resortisanți ai 
respectivului stat membru, depășește 20 % 
din numărul total al resortisanților proprii 
și cetățenilor Uniunii care nu sunt 
resortisanți ai respectivului stat membru, 
dar care își au reședința în acel stat 
membru și au vârsta de votare, respectivul 
stat membru poate, prin derogare de la 
articolele 3, 9 și 10:
(a) să permită exercitarea dreptului de a 
vota doar alegătorilor Uniunii care au 
avut reședința în respectivul stat membru 
pe durata unei perioade minime, care nu 
poate depăși cinci ani;
(b) să permită exercitarea dreptului de a 
candida doar cetățenilor Uniunii care au 
dreptul de a candida și care au avut 
reședința în respectivul stat membru pe 
durata unei perioade minime, care nu 
poate depăși zece ani.
Aceste dispoziții nu aduc atingere 
măsurilor corespunzătoare pe 
care respectivul stat membru le poate lua 
în materie de alcătuire a listelor de 
candidați și care vizează în special să 
încurajeze integrarea cetățenilor Uniunii 
care nu sunt resortisanți ai statului 
membru de reședință.
Cu toate acestea, alegătorii Uniunii 
și cetățenii Uniunii care au dreptul de a 
candida și care, ca urmare a faptului că 
își au reședința în afara statului membru 
de origine sau ca urmare a duratei unei 
astfel de reședințe, nu au dreptul de a vota 
sau de a candida în statul lor de origine 
nu trebuie să aibă obligația de a îndeplini 
condițiile privind perioada de reședință 
prevăzută mai sus.

Or. en

Justificare

La fel ca în cazul amendamentelor 18 și 19, aceste modificări sunt necesare pentru 
respectarea principiului nediscriminării și pentru asigurarea drepturilor democratice ale 
cetățenilor UE care și-au exercitat dreptul de a locui, de a lucra sau de a studia într-un stat 
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membru a cărui cetățenie nu o dețin. Normele de derogare prevăzute în directivă trebuie 
adaptate. Toți cetățenii Uniunii, indiferent de locul lor de reședință, ar trebui să aibă dreptul 
de a vota, chiar dacă în statul membru de reședință respectiv locuiesc mulți cetățeni ai UE 
care nu sunt resortisanți ai acestuia.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care legislația unui stat 
membru prevede că resortisanții unui alt 
stat membru care își au reședința pe 
teritoriul său au dreptul de a vota la 
alegerile pentru parlamentul național al 
respectivului stat și, în acest scop, pot fi 
înscriși pe lista electorală a respectivului 
stat exact în aceleași condiții ca și 
alegătorii care sunt resortisanți ai statului 
membru în cauză, primul stat membru 
menționat poate, prin derogare de la 
prezenta directivă, să nu aplice acestor 
resortisanți articolele 6-13.

eliminat

Or. en

Justificare

La fel ca în cazul amendamentelor 18 și 19, aceste modificări sunt necesare pentru 
respectarea principiului nediscriminării și pentru asigurarea drepturilor democratice ale 
cetățenilor UE care și-au exercitat dreptul de a locui, de a lucra sau de a studia într-un stat 
membru a cărui cetățenie nu o dețin. Normele de derogare prevăzute în directivă trebuie 
adaptate. Toți cetățenii Uniunii, indiferent de locul lor de reședință, ar trebui să aibă dreptul 
de a vota, chiar dacă în statul membru de reședință respectiv locuiesc mulți cetățeni ai UE 
care nu sunt resortisanți ai acestuia.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cu 18 luni înaintea fiecărui 
scrutin pentru Parlamentul European, 
Comisia înaintează Parlamentului 
European și Consiliului un raport în care 
aceasta verifică dacă există în continuare 
motivele care justifică acordarea unei 
derogări, în temeiul articolului 22 
alineatul (2) din TFUE, pentru statele 
membre în cauză și propune, dacă este 
cazul, să se efectueze ajustările necesare.

eliminat

Statele membre care invocă derogările 
prevăzute la alineatul (1) îi furnizează 
Comisiei toate informațiile de context 
necesare.

Or. en

Justificare

La fel ca în cazul amendamentelor 18 și 19, aceste modificări sunt necesare pentru 
respectarea principiului nediscriminării și pentru asigurarea drepturilor democratice ale 
cetățenilor UE care și-au exercitat dreptul de a locui, de a lucra sau de a studia într-un stat 
membru a cărui cetățenie nu o dețin. Normele de derogare prevăzute în directivă trebuie 
adaptate. Toți cetățenii Uniunii, indiferent de locul lor de reședință, ar trebui să aibă dreptul 
de a vota, chiar dacă în statul membru de reședință respectiv locuiesc mulți cetățeni ai UE 
care nu sunt resortisanți ai acestuia.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Exercitarea dreptului cetățenilor mobili 
de a vota și de a candida se aplică tuturor 
listelor electorale și circumscripțiilor 
stabilite prin Actul privind alegerea 
membrilor Parlamentului European prin 
vot universal direct, inclusiv în cazul 
înființării unei circumscripții la nivelul 
Uniunii, pentru a asigura respectarea 
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principiului nediscriminării.

Or. en

Justificare

Necesar pentru a asigura coerența, precum și respectarea principiului nediscriminării.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În termen de șase luni de la 
organizarea fiecărui scrutin pentru 
Parlamentul European, statele membre îi 
transmit Comisiei informații privind 
aplicarea prezentei directive pe teritoriul 
lor. Pe lângă observații generale, raportul 
conține date statistice privind participarea 
la alegerile pentru Parlamentul European a 
alegătorilor Uniunii și a cetățenilor Uniunii 
care au dreptul de a candida, precum și un 
rezumat al măsurilor luate pentru a sprijini 
această participare.

1. În termen de șase luni de la 
organizarea fiecărui scrutin pentru 
Parlamentul European, statele membre 
transmit Comisiei informații privind 
aplicarea prezentei directive pe teritoriul 
lor. Pe lângă observații generale, raportul 
conține date statistice privind participarea 
la alegerile pentru Parlamentul European a 
alegătorilor Uniunii și a cetățenilor Uniunii 
care au dreptul de a candida, precum și un 
rezumat al măsurilor luate pentru a sprijini 
această participare, pe baza unor 
indicatori comuni.

Or. en

Justificare

Necesar pentru a asigura coerența textului.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de doi ani de la alegerile din 
2029 pentru Parlamentul European, 
Comisia analizează aplicarea prezentei 
directive și elaborează un raport de 

În termen de doi ani după fiecare alegeri 
pentru Parlamentul European, Comisia 
analizează aplicarea prezentei directive și 
elaborează un raport de evaluare privind 
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evaluare privind progresele înregistrate în 
vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute 
în aceasta. Evaluarea include, de asemenea, 
o analiză privind modul în care a funcționat 
articolul 13.

progresele înregistrate în vederea 
îndeplinirii obiectivelor prevăzute în 
aceasta. Evaluarea include, de asemenea, o 
analiză privind modul în care a funcționat 
articolul 13. Evaluarea este însoțită, dacă 
este cazul, de o propunere legislativă de 
modificare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Necesar pentru a asigura coerența legislativă și pentru a se asigura că, după fiecare alegeri, 
se efectuează o evaluare a funcționării prezentei directive.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicați în ce limbă preferați să primiți 
informații referitoare la alegeri.

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Anexa II – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu am fost decăzut(ă) din dreptul de a 
candida în statul membru de origine.

Nu am fost decăzut(ă) din dreptul de a 
candida în statul membru de origine1a.

_________________
1a Numai dacă li se cere și resortisanților 
statului membru de reședință

Or. en

Justificare

Necesar pentru a asigura coerența textului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În temeiul articolului 20 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), al articolului 22 alineatul (2) din TFUE și al articolului 39 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE), cetățenii UE care își au reședința 
într-un alt stat membru al UE decât cel de origine au dreptul de a alege și de a candida la 
alegerile europene și locale, în aceleași condiții ca și resortisanții statului respectiv. 
Dispozițiile detaliate privind drepturile politice acordate în temeiul cetățeniei UE sunt 
prevăzute în Directiva 93/109/CE a Consiliului în ceea ce privește participarea cetățenilor 
Uniunii care nu sunt resortisanți ai statului membru de reședință la alegerile pentru 
Parlamentul European în țara lor de reședință. 

Se estimează că 13,3 milioane de cetățeni ai Uniunii cu vârstă de vot nu sunt resortisanți ai 
statului membru de reședință (date post-Brexit), cifra totală reprezentând populația cu drept de 
vot a unui stat membru de dimensiune medie. Cu toate acestea, prezența la vot în rândul 
cetățenilor Uniunii care nu sunt resortisanți ai statului membru de reședință rămâne scăzută în 
comparație cu resortisanții, în pofida faptului că toate statele membre au transpus cu succes 
Directiva 93/109/CE. În mod similar, proporția cetățenilor Uniunii care nefiind resortisanți ai 
statului membru de reședință candidează la alegerile europene este extrem de limitat (puțin 
peste 1 % la alegerile din 2019).

Astfel, devine clar că, în pofida dispozițiilor Directivei 93/109/CE, cetățenii Uniunii care nu 
sunt resortisanți ai statului membru de reședință se confruntă în continuare cu numeroase 
obstacole în exercitarea drepturilor lor electorale la alegerile pentru Parlamentul European. În 
special, pentru exercitarea dreptului de vot, obstacolele majore par să fie dificultățile în ceea 
ce privește accesul la informații corecte și în timp util cu privire la modul de a vota și de a 
candida, procedurile complicate de înregistrare a alegătorilor și efectul eliminării din registrul 
electoral în statul membru de origine. 

În ceea ce privește exercitarea dreptului de a candida, cetățenii Uniunii care nu sunt 
resortisanți ai statului membru de reședință și cei care sunt resortisanți se confruntă în 
continuare cu o mare varietate de culturi electorale, ceea ce duce la o gamă largă de sisteme 
electorale diferite, făcând adesea imposibilă înregistrarea unui partid, a unei asociații de 
alegători sau a altor entități electorale și participarea la alegeri. Acest lucru este cauzat, în 
principal, de pragurile judiciare sau financiare excesiv de ridicate sau de cerințele 
disproporționate privind semnăturile, care fac imposibilă îndeosebi reprezentarea noilor idei 
politice pe listele de vot atât pentru alegerile europene, cât și pentru cele locale. 

În plus, există o lipsă de date publice și comparabile. În mai multe țări, ratele de înscriere ale 
alegătorilor mobili din UE nu sunt publicate. Mai multe state membre nu țin evidența 
numărului de cetățeni mobili ai UE care candidează la alegerile pentru Parlamentul European. 
În cazul în care datele sunt stocate și se face schimb de date, domeniul de aplicare și formatul 
obligațiilor de raportare sunt inconsecvente și variază de la un stat membru la altul, 
conducând la rezultate incomparabile. 

Modificările propuse de Comisie sunt limitate și specifice directivei Consiliului și rezolvă 
doar marginal dificultățile cu care se confruntă cetățenii mobili ai UE. Deși noua propunere 
este menită să actualizeze, să clarifice și să consolideze normele existente, învechite, aceasta 



PE704.775v02-00 42/44 PR\1260884RO.docx

RO

are un efect limitat, deoarece aspectele majore, cum ar fi extinderea domeniului de aplicare al 
directivei și îmbunătățirea reală a accesibilității la alegerile europene, nu au fost abordate în 
mod suficient. 

Trebuie luate măsuri mai ambițioase pentru a) a asigura cu adevărat o participare largă și 
incluzivă la alegerile din 2024 pentru Parlamentul European, b) a reduce cerințele de 
înregistrare inhibitoare și nedemocratice atât pentru alegători, cât și pentru candidați, c) a 
sprijini cetățenii mobili ai UE în exercitarea drepturilor lor și d) a proteja integritatea 
alegerilor.

În mod specific, pentru ca cetățenii Uniunii care nu sunt resortisanți ai statului membru de 
reședință să aibă acces cât mai ușor la vot și să candideze la alegerile pentru PE, statele 
membre ar trebui să se asigure că informațiile privind drepturile cetățenilor mobili de a vota 
sau de a candida sunt disponibile în toate limbile Uniunii și ajung la grupurile marginalizate, 
în special la persoanele cu dizabilități. În plus, ar trebui abordate obstacolele în calea 
accesului la cabinele de vot și la secțiile de votare, iar posibilitatea votului prin 
corespondență, prin procură, anticipat și electronic ar trebui reexaminată. Cerința privind 
perioada minimă de ședere pentru cetățenii Uniunii care nu sunt resortisanți ai statului 
membru de reședință ar trebui eliminată, în cazul în care există încă, iar organizațiile societății 
civile ar trebui să joace un rol important în sprijinirea autorităților desemnate din statele 
membre să se adreseze cetățenilor prin campanii de informare adecvate, încurajând cetățenii 
Uniunii care nu sunt resortisanți ai statului membru de reședință să caute în mod proactiv 
informații despre drepturile lor de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul 
European. 

Mai mult, la reformarea prezentei directive ar trebui să se țină seama de evoluțiile recente în 
ceea ce privește reformarea alegerilor europene. Dacă sunt adoptate și ratificate de statele 
membre, noile norme propuse pot avea un adevărat efect de europenizare, care poate schimba 
modul în care cetățenii mobili percep democrația UE. În consecință, direcția adoptată în 
prezenta directivă ar trebui să reflecte, pe cât posibil din punct de vedere juridic, aceste 
evoluții.
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR 
JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI


