
AD\670086ET.doc PE 388.468v03-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

2006/0277(CNS)

6.6.2007

ARVAMUS
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Saaja: põhiseaduskomisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu 6. 
detsembri 1993. aasta direktiivi 93/109/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalik 
kord, mille alusel liikmesriigis elavad, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu 
kodanikud saavad kasutada õigust hääletada ja kandideerida Euroopa 
Parlamendi valimistel
(KOM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

Arvamuse koostaja: Ignasi Guardans Cambó



PE 388.468v03-00 2/11 AD\670086ET.doc

ET

PA_Legam



AD\670086ET.doc 3/11 PE 388.468v03-00

ET

LÜHISELGITUS

I. Komisjoni ettepaneku taust

Vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 19 on igal liidu kodanikul, kes elab 
liikmesriigis, mille kodanik ta ei ole, selles liikmesriigis kohalikel valimistel õigus valida ja 
olla valitud samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel. Direktiiviga 93/109/EÜ 
kehtestatakse üksikasjalik kord, mille alusel saab kasutada õigust hääletada ja kandideerida.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada kõikidele Euroopa Liidu kodanikele osalemine 
Euroopa Parlamendi valimistel, julgustada kõiki kodanikke osalema valimistel ja tagada 
samad valimisõigused samas riigis elavatele kõikidele kodanikele (kodanikele või 
mittekodanikele).1

Käesoleva direktiiviga nähakse ette, et ükski kodanik ei tohi hääletada rohkem kui üks kord 
või kandideerida samadel valimistel enamas kui ühes liikmesriigis (direktiivi artikkel 4)2.

Euroopa 2004. aasta juuni valimiste kogemusele tuginedes usub komisjon siiski, et menetlust 
on võimalik lihtsustada ning esitas seetõttu käesoleva direktiivi ettepaneku.  Direktiiviga 
kavatsetakse tühistada liikmesriikidevahelise teabevahetuse kohustus (artikkel 13), tugevdada 
sätteid ebaõige deklaratsiooni korral kasutatavateks sanktsioonideks (artikkel 13) ja tühistada 
kandideerimisõigust käsitleva tõendi esitamise kohustus (artiklid 6 ja 10).

II. Direktiivi reguleerimisala

Käesolev direktiiv puudutab vaid Euroopa Liidu kodanikke, kes elavad liikmesriigis, mille 
kodanikud nad ei ole.
Seetõttu ei käsitle direktiiv järgmisi küsimusi:
- topeltkodakondsusega isikud;
- kolmandate riikide kodanikud.

1. Topeltkodakondsuse küsimus

Komisjon tõstatas teatises Euroopa 2004. aasta valimiste kohta3 probleemid, mis võivad olla 
seotud topeltkodakondsuse või mitme kodakondsusega (enam kui ühe liikmeriigi 
kodakondsus).  Nimetatud juhul on võimatu tagada, et kodanik ei hääleta enam kui ühe korra, 
mis on vastuolus otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist 
käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikliga 8.
Antud küsimus ei kuulu direktiivi 93/109/EÜ kohaldamisalasse, kuid see on kahekordse 
hääletamise võimalik põhjustaja, mistõttu peaks komisjon uurima võimalusi nimetatud 
olukordade tekkimise vältimiseks.

2. Kolmandate riikide kodanikud.
  

1 SEK(2006)1647.
2 Ka otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti 
artikkel 8.
3 KOM(2006)0790.
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Käesolev direktiiv puudutab vaid Euroopa Liidu kodanikke ja seega ei reguleeri kolmandate 
riikide võimalikku osalemist Euroopa Parlamendi valimistel. Siiski tuleks mainida antud 
küsimuses toimunud Euroopa Kohtu kohtupraktika hiljutisi arenguid. Alustati kohtumenetlust 
küsimuses, kas liikmesriigil on õigus anda valimisõigus Euroopa Parlamendi valimisteks 
kolmandate riikide kodanikele, nagu Rahvaste Ühenduse kodanikele, kes vastavad teatud 
tingimustele ja kes elavad Euroopa territooriumil (näiteks Gibraltar).

Euroopa Kohtu 12. septembri 2006. aasta otsusega1 juhiti tähelepanu asjaolule, et nii 
asutamislepingu artikkel 190 kui 1976. aasta akt ei määratle selgelt või täpselt, kellel on õigus 
valida ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel2, kuid 1976. aasta akti artiklis 8 
sätestatakse, et valimismenetlust reguleerivad iga liikmesriigi siseriiklikud sätted3. Kohus 
sedastas, et „Euroopa Parlamendi valimistel kuulub hääletamis- ja kandideerimisõigust 
omavate isikute määratlemine liikmesriikide pädevusse, kes peavad seejuures arvestama 
ühenduse õigusega, ning et EÜ artiklid 189, 190, 17 ja 19 ei keela liikmesriigil anda 
hääletamis- ja kandideerimisõigust isikutele, kelle kohta on leitud, et neil on selle riigiga tihe 
side, kuid kes ei ole selle riigi kodanikud või sellel territooriumil elavad liidu kodanikud”.
Nimetatud otsus rõhutab seega, et kolmandate riikide kodanikel võib olla õigus hääletada ja 
kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel, kuid nende õiguste andmine sõltub asjaomasest 
liikmesriigist.

III. Raportööri seisukoht

Raportöör toetab komisjoni eesmärki lihtsustada menetlust Euroopa Liidu kodanike jaoks, kes 
soovivad hääletada või kandideerida oma elukohaliikmesriigis.

Käesolev direktiiv on kasulik ja vajalik, kuna see aitab kaasa Euroopa poliitilise ühenduse 
loomisele. Euroopa Liidu käesolevat poliitilist olukorda silmas pidades on paraku võimatu 
kehtestada ühtset valimissüsteemi. Siiski oleks kasulik, kui komisjon teeks pärast 2009. aasta 
Euroopa Parlamendi valimisi antud küsimuses ettepaneku, mille osas nõukogu ja Euroopa 
Parlament võiksid seejärel uurimistööd teha.

Raportööri ülejäänud muudatusettepanekute eesmärk on tagada, et oma elukohariigis 
hääletavatele Euroopa Liidu kodanikele kehtiv hääletamise ja kandideerimise üksikasjalik 
kord on sarnane selle liikmesriigi kodanikele kehtiva korraga, ning tagada ka direktiivi 
praktilise rakendamise lihtsustamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  
1 Kohtuasi C-145/04: Hispaania Kuningriik v. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik.
2 Otsuse punkt  70.
3 Otsuse punkt  69.
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Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS -1 A (uus)

(-1 a) On oluline tagada tõhusalt ja 
praktilisel viisil liikmesriigis elavatele, kuid 
selle riigi kodakondsuseta Euroopa Liidu 
kodanikele, et nad saaksid igakülgselt 
kasutada oma poliitilisi õigusi, millest kõige 
olulisem on õigus hääletada ja 
kandideerida Euroopa Parlamendi 
valimistel elukohaliikmesriigis.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS -1 B (uus)

(-1 b) On kahetsusväärne, et Euroopa 
Parlamendi valimised ei ole tõelised 
Euroopa valimised, vaid sõltuvad ühise 
valimisseaduse puudumise tõttu 27 
erinevast valimissüsteemist, ning seda 
olukorda ei ole antud poliitilises kliimas 
kahjuks võimalik parandada.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 1

(1) Pidades silmas komisjoni aruannet 
nõukogu direktiivi 93/109/EÜ (millega 
sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel 
liikmesriigis elavad, kuid selle riigi 
kodakondsuseta liidu kodanikud saavad 
kasutada õigust hääletada ja kandideerida 
Euroopa Parlamendi valimistel) kohaldamise 
kohta 2004. aasta valimistel, tuleks muuta 
kõnealuse direktiivi teatavaid sätteid.

(1) Pidades silmas komisjoni aruannet 
nõukogu direktiivi 93/109/EÜ (millega 
sätestatakse üksikasjalik kord, mille alusel 
liikmesriigis elavad, kuid selle riigi
kodakondsuseta liidu kodanikud saavad 
kasutada õigust hääletada ja kandideerida 
Euroopa Parlamendi valimistel) kohaldamise 
kohta 2004. aasta valimistel, tuleks muuta 
kõnealuse direktiivi teatavaid sätteid.
Euroopa Liidu kodakondsus tagab samad 
õigused kõikidele ELi kodanikele, 
hoolimata sellest, kas nad on sündinud või 
elavad Euroopa Liidus või kolmandas 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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riigis.  Ühenduse institutsioonid peavad 
seega tagama, et kolmandas riigis elavatel 
Euroopa Liidu kodanikel oleks võimalik 
Euroopa Parlamendi valimistel oma õigusi 
kasutada.  

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 2 A (uus)

(2 a) Käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse ei kuulu need 
liikmesriigi siseriiklikud õigusaktid ning 
direktiivi sätted ei tohi mingil viisil 
mõjutada neid liikmesriigi siseriiklikke 
õigusakte, mis käsitlevad hääletamis- ja 
kandideerimisõiguse võimalikku andmist 
järgmistele isikutele:

a) antud liikmesriigis elavad kolmandate 
riikide kodanikud; 

b) kolmandates riikides elavad 
liikmesriikide kodanikud;

c) kodakondsuseta isikud ja teised ühegi 
riigi kodakondsuseta isikud, kelle 
pikaajaline elukoht on liikmesriigis.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikkel 3 (direktiiv 93/109/EÜ)

1 a) Artikkel 3 asendatakse järgmise 
tekstiga:
“Artikkel 3
Kõikidel isikutel, kes kontrollpäeval:
a) on Euroopa Liidu kodanikud 
asutamislepingu artikli 8 lõike 1 teise lõigu 
tähenduses;

b) ei ole elukohaliikmesriigi kodanikud, 
kuid vastavad seoses hääletamis- ja 
kandideerimisõigusega samadele 
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tingimustele, mida see riik kehtestab 
seadusega oma kodanike suhtes,
on õigus elukohaliikmesriigis hääletada ja 
kandideerida Euroopa Parlamendi 
valimistel sama hääletamiskorra alusel kui 
selle liikmesriigi kodanikud, kui vastavalt 
artiklitele 6 ja 7 ei ole nimetatud õigused 
ära võetud.
Kui elukohaliikmesriigi kodanike 
kandideerimise puhul eeldatakse, et nad on 
olnud kodanikud teatava 
miinimumperioodi jooksul, loetakse liidu 
kodanikud, kes sama pika perioodi jooksul 
on olnud ühe liikmesriigi kodanikud, 
sellele tingimusele vastavateks.”

Selgitus

Liikmesriigi kodanikele kehtivad erinevad hääletamisviisid (kaughääletamine, hääletamine 
volikirja alusel jt) peavad kehtima ka ühenduse valijatele.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKTI 2 ALAPUNKT B
Artikli 6 lõige 3 (direktiiv 93/109/EÜ)

3. Käesoleva artikli lõike 2 rakendamiseks 
teavitab elukohaliikmesriik 
päritoluliikmesriiki artikli 10 lõikes 1 
nimetatud avaldusest. Sel eesmärgil antakse 
päritoluliikmesriigist asjakohane ja tavaliselt 
kättesaadav teave õigeaegselt ja sobival 
viisil; niisugune teave võib sisaldada üksnes 
üksikasju, mis on tingimata vajalikud 
käesoleva artikli rakendamiseks ja mida võib 
kasutada ainult sellel eesmärgil. Kui antud 
teave lükkab avalduse sisu ümber, võtab 
elukohaliikmesriik asjakohased meetmed, et 
mitte lubada kõnealusel isikul kandideerida.

3. Käesoleva artikli lõike 2 rakendamiseks 
teavitab elukohaliikmesriik 
päritoluliikmesriiki artikli 10 lõikes 1 
nimetatud avaldusest, edastades 
päritoluliikmesriigile artikli 10 lõikes 2 
viidatud vormi. Sel eesmärgil antakse 
päritoluliikmesriigist asjakohane ja tavaliselt 
kättesaadav teave õigeaegselt ja sobival 
viisil; niisugune teave võib sisaldada üksnes 
üksikasju, mis on tingimata vajalikud 
käesoleva artikli rakendamiseks ja mida võib 
kasutada ainult sellel eesmärgil. Kui antud 
teave lükkab avalduse sisu ümber, võtab 
elukohaliikmesriik asjakohased meetmed, et 
mitte lubada kõnealusel isikul kandideerida.

Selgitus

Artiklis 10 nimetatud ametlik avaldus tuleks edastada päritoluliikmesriigile. Liikmesriikidel 
on lihtsam nimetatud avaldustega tegelda, kui nendel on ühtne formaat.
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Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKTID B ja C
Artikli 10 lõiked 2 ja 3 (direktiiv 93/109/EÜ)

(b) lõige 2 jäetakse välja; b) lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:
„Nimetatud ametlik avaldus esitatakse I 
lisas nimetatud vormiga.“

(c) senisest lõikest 3 saab lõige 2;

Selgitus

Artiklis 10 nimetatud ametlik avaldus tuleks edastada päritoluliikmesriigile. Liikmesriikidel 
on lihtsam nimetatud avaldustega tegelda, kui nendel on ühtne formaat.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKT 3 A (uus)

Artikkel 12 (direktiiv 93/109/EÜ)

3 a) Artiklile 12 lisatakse järgmine lõik:
„Üksikasjalik kord, mille alusel ühenduse 
valijad saavad kasutada õigust hääletada, 
peab olema sama, kui elukohaliikmesriigi 
kodanikele kehtiv kord.“

Selgitus

Liikmesriigi kodanikele kehtivad erinevad hääletamisviisid (kaughääletamine, hääletamine 
volikirja alusel jt) peavad kehtima ka ühenduse valijatele.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT 4 A (uus)

Artikkel 15 a (uus) (direktiiv 93/109/EÜ)

4 a) IV peatükki lisatakse artikkel 15 a:
„Liikmesriigid peavad kuue kuu jooksul 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
teavitama komisjoni valimisametist, kes on 
volitatud rakendama käesolevast direktiivist 
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tulenevaid kohustusi. Komisjon edastab 
nimetatud teabe kõikidele liikmesriikidele.“

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikkel 16 (direktiiv 93/109/EÜ)

Lähtuvalt liikmesriikide edastatud teabest 
koostab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta Euroopa Parlamendi 
2009. aasta valimistel, millele lisatakse 
vajaduse korral direktiivi muutmise 
ettepanek. Nimetatud aruandes pööratakse 
erilist tähelepanu artiklite 4 ja 13 
kohaldamise analüüsimisele.  

Lähtuvalt liikmesriikide edastatud teabest 
koostab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta Euroopa Parlamendi 
2009. aasta valimistel. Nimetatud teabe 
põhjal viib komisjon läbi esialgse uuringu, 
et koostada ühtne valimissüsteem Euroopa 
Parlamendi 2014. aasta valimisteks.

Esimese lõigu kohaldamisel teevad 
liikmesriigid omavahel koostööd, et 
kontrollida pärast valimisi võimalikke 
ilmnevaid topelthääletamise ja -
kandideerimise juhte; nimetatud kontrollide 
puhul võib keskenduda juhtudele, mille 
puhul topelthääletamise ja -kandideerimise 
tõenäosus on suurem.

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et 
kontrollida pärast valimisi võimalikke 
ilmnevaid topelthääletamise ja -
kandideerimise juhte; nimetatud kontrollide 
puhul võib keskenduda juhtudele, mille 
puhul topelthääletamise ja -kandideerimise 
tõenäosus on suurem.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT 5 A (uus)

I lisa (uus) (direktiiv 93/109/EÜ)

5 a) Lisatakse järgmine I lisa:

Ametlik avaldus liikmesriigis elavale, kuid selle riigi kodakondsuseta Euroopa Liidu 
kodanikule Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimiseks
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Elukohaliikmesriik: ______________
Päritoluliikmesriik: ______________

Avaldus Euroopa Parlamendi valimistel
kandideerimiseks

liikmesriigis, mis ei ole kandidaadi päritoluliikmesriik

__________________
Mina,

Perekonnanimi:______________
Eesnimi:______________
Sünniaeg: ______________ 
Sünnikoht: ______________ 
Rahvus:______________
Isikutunnistuse/passi number: ______________
Välja antud: ___________ 
Kehtiv kuni: ___________

Aadress elukohaliikmesriigis:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

kinnitan, et

Ma kandideerin Euroopa Parlamendi valimistel üksnes ülaltoodud elukohaliikmesriigis;

Minult ei ole ülaltoodud päritoluliikmesriigis kandideerimisõigust ära võetud;

Viimane koht, kus ma olin valijate registrisse kantud __________________ 
(päritoluliikmesriik):
__________________________________________ 

Olen teadlik asjaolust, et antud avalduses esinevate kõikide ebatäpsuste korral võib 
rakendada kuriteomenetlust vastavalt minu elukohaliikmesriigi seadusele.

_______________ (täitmise koht)  _______________ (kuupäev)

Allkiri:



AD\670086ET.doc 11/11 PE 388.468v03-00

ET

MENETLUS

Pealkiri Direktiivi 93/109/EÜ muutmine: muus liikmesriigis elavate ELi 
kodanike õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi 
valimistel

Viited KOM(2006)0791 - C6-0066/2007 - 2006/0277(CNS)

Vastutav komisjon AFCO

Arvamuse esitaja(d)
istungil teada andmise kuupäev

LIBE
13.3.2007

Arvamuse koostaja
nimetamise kuupäev

Ignasi Guardans 
Cambó
20.3.2007

Arutamine parlamendikomisjonis 8.5.2007 5.6.2007

Vastuvõtmise kuupäev 5.6.2007

Lõpphääletuse tulemused +:
–:
0:

38
0
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria 
Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto 
Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín 
Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio 
Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa 
Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Dan 
Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, 
Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred 
Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Simon Busuttil, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t 
Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bogdan Klich, Jean Lambert, 
Marianne Mikko, Hubert Pirker, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 178 lg 2)

Aloyzas Sakalas


