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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

I. Sfond għall-proposta tal-Kummissjoni 

Skond l-Artikolu 19 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, ‘kull ċittadin ta' l-Unjoni 
Ewropea li jirrisjedi fi Stat Membru li mhux ċittadin tiegħu għandu jkollu d-dritt li jivvota u 
joħroġ għall-elezzjoni għall-Parlament Ewropew fl-Istat Membru li fih huwa residenti, bl-
istess kundizzjonijiet ta' ċittadini ta' dak l-Istat.’ L-arranġamenti dettaljati għall-eżerċizzju 
tad-dritt tal-vot u biex wieħed ikun jista' joħroġ bħala kandidat huma stipulati fid-Direttiva 
93/109/KE.

L-objettivi ta’ din id-Direttiva huma li tkun żgurata l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini kollha ta’ l-
Unjoni fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li ċ-ċittadini kollha jkunu mħeġġa 
jipparteċipaw f’dawn l-elezzjonijiet, u sabiex ikunu garantiti l-istess drittijiet elettorali għaċ-
ċittadini kollha li jirrisjedu fl-istess pajjiż (ċittadini jew mhux ċittadini)1.

Id-Direttiva tiddikjara li l-ebda ċittadin ma jista’ jivvota iktar minn darba jew joħroġ bħala 
kandidat f’iktar minn Stat Membru wieħed fl-istess elezzjoni (Artikolu 4 tad-Direttiva)2.

Madankollu, fid-dawl ta’ l-esperjenza miksuba mill-elezzjonijiet Ewropej f’Ġunju 2004, il-
Kummissjoni ħasset li għandu jkun possibbli li tiġi simplifikata l-proċedura u għalhekk 
ippreżentat din il-proposta għal direttiva. Id-Direttiva għandha l-għan li tneħħi l-obbligu 
għall-Istati Membri li jaqsmu informazzjoni (Artikolu 13), li ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet għal 
sanzjonijiet fil-każ ta’ dikjarazzjoni falza (Artikolu 13), u li tneħħi l-obbligu għal kandidati li 
jipprovdu attestazzjoni li huma eliġibbli li joħorġu bħala kandidat (Artikoli 6 u 10).

II. L-Ambitu tad-Direttiva

Din id-Direttiva tirrigwada biss iċ-ċittadini ta’ l-Unjoni li jirrisjedu fi Stat Membru li tiegħu 
mhumiex ċittadini.  
Ġeneralment, id-Direttiva ma titkellimx dwar
- ċittadini b’ċittadinanza doppja
- ċittadini ta’ pajjiż terz

1. Ċittadinanza doppja 

Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar l-elezzjonijiet Ewropej ta’ l-20043, il-Kummissjoni tkellmet 
dwar il-problemi li jistgħu jkunu marbuta maċ-ċittadinanza doppja jew multipla (ta’ iktar 
minn Stat Membru wieħed). F’każijiet bħal dawn, ikun impossibbli li jkun żgurat li ċittadin 
ma jivvotax iktar minn darba, li huwa ksur ta’ l-Artikolu 8 ta’ l-Att ta’ l-20 ta’ Settembru 
1976 fir-rigward ta’ l-elezzjoni ta’ rappreżentanti tal-Parlament Ewropew permezz ta’ 
votazzjoni universali diretta.
Din il-kwistjoni ma taqax fl-ambitu tad-Direttiva 93/109/KE iżda hija sors potenzjali ta’ voti 

  
1 SEC(2006)1647.
2 Ara anke l-Artikolu 8 ta’ l-Att ta’ l-20 ta’ Settembru 1976 rigward l-elezzjoni ta’ rappreżentanti tal-Parlament 
Ewropew permezz ta’ votazzjoni universali diretta.
3 COM(2006)0790.
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doppji u l-Kummissjoni għandha għalhekk tistudja l-għażliet sabiex ikunu evitati 
sitwazzjonijiet simili.

2. Ċittadini ta’ pajjiż terz

Din id-Direttiva tittratta biss ċittadini ta’ l-Unjoni u ma tkoprix il-parteċipazzjoni possibbli ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Madankollu, żviluppi riċenti 
fil-każistika fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jistħoqilhom li jissemmew. Il-Qorti ġiet 
ikkonsultata dwar jekk Stat Membru jkun ġustifikat li jestedni d-dritt tal-vot fl-elezzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew għal ċittadini minn pajjiżi terzi, bħal ċittadini tal-Commonwealth li 
jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet (‘jikkwalifikaw bħala ċittadini tal-Commonwealth’), jgħixu 
f’territorju Ewropew bħall-Ġibilterra.

Fis-sentenza tagħha tat-12 ta’ Settembru 20061, il-Qorti rrimarkat li la l-Artikolu 190 KE u 
lanqas l-Att ta’ l-1976 jidditerminaw b’mod ċar jew preċiż min hu eliġibbli li jkollu d-dritt 
għall-vot u li joħroġ bħala kandidat għall-Parlament Ewropew2, waqt li l-Artikolu 8 ta’ l-Att 
ta’ l-1976 jiddikjara li l-proċedura elettorali hija regaolat minn dispożizzjonijiet nazzjonali3

f’kull Stat Membru. Il-Qorti tikkonkludi li ‘id-definizzjoni tal-persuni intitolati għall-vot u li 
joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew hija l-kompetenza ta' kull Stat 
Membru f'konformità mal-liġi Komunitarja, u li l-Artikoli 189 KE, 190 KE, 17 KE u 19 KE 
ma jipprekludux lill-Istati Membri milli jiggarantixxu d-dritt tal-vot u li persuni joħorġu 
bħala kandidati għal ċerti persuni li għandhom rabtiet mill-qrib magħhom, barra minn dawk 
li huma ċittadini tagħhom jew ċittadini ta’ l-Unjoni residenti fit-territorju tagħhom’. Din is-
sentenza turi li huwa possibbli għal persuni ta' ċittadinanza ta' pajjiż terz li jkollhom id-dritt 
għall-vot u li jkunu eletti fil-Parlament Ewropew, iżda l-Istati Membri kkonċerntati jridu 
jiddeċiedu jekk għandhom jagħtu dawn id-drittijiet jew le.

III. Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-rapporteur jappoġġja l-għan tal-Kummissjoni li tissimplifika l-proċeduri għal ċittadini 
Ewropej li jixtiequ jivvotaw jew joħorġu għall-elezzjoni fl-Istat Membru fejn huma residenti. 

Fis-sens tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ komunità politika Ewropea, din id-Direttiva hija utli 
u neċessarja. Sfortunatament, meta wieħed jikkunsidra l-klima politika attwali fl-Unjoni 
Ewropea, huwa impossibbli li tiġi stabbilita sistema elettorali waħdanija. Madankollu, jkun 
utli jekk, wara l-elezzjonijiet Ewropej ta’ l-2009, il-Kummissjoni tagħmel proposta fir-
rigward ta’ din il-kwistjoni, li mbagħad tkun tista’ tiġi studjata mill-Kunsill u l-Parlament.

L-emendi l-oħrajn ippreżentati mir-rapporteur għandhom l-għan li jiżguraw li l-arranġamenti 
dettaljati għall-votazzjoni u sabiex wieħed joħroġ bħala kandidat li huma applikabbli għal 
ċittadini ta’ l-Unjoni li jivvotaw fl-Istat Membru ta’ residenza tagħhom ikunu identiċi għall-
arranġamenti applikabbli għal ċittadini ta’ dak l-Istat Membru, kif ukoll sabiex tkun faċilitata 
l-implimentazzjoni prattika tad-Direttiva.

  
1 Każ C-145/04 Renju ta’ Spanja, Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq
2 Punt 70 tas-Sentenza.
3 Punt 69 tas-Sentenza.
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EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill- Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA -1 A (ġdida)

(-1a) Hemm bżonn li jkun garantit b'mod 
effiċjenti u prattiku li ċ-ċittadini ta' l-
Unjoni li jgħixu fi Stat Membru li tiegħu 
mhumiex ċittadini, jeżerċitaw b'mod sħiħ 
id-drittijiet politiċi tagħhom , fosthom, l-
iktar importanti d-dritt għal vot u d-dritt li 
jkunu kandidati fl-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew fil-pajjiż tar-residenza 
tagħhom.

Emenda 2
PREMESSA -1 B (ġdida)

(-1b) Huwa ta' dispjaċir li l-elezzjonijiet 
għall-Parlament Ewropew mhumiex vera 
elezzjonijiet Ewropej iżda jiddependu fuq 
sebgħa u għoxrin sistema elettorali 
differenti, minħabba n-nuqqas ta' liġi 
elettorali komuni, sitwazzjoni li 
sfortunatament ma tistax tkun irrimedjata 
fil-klima politika preżenti.

Emenda 3
PREMESSA 1

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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(1) Ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni għall-elezzjonijiet ta' l-2004 
tad-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE li 
jistipula arranġamenti dettaljati għall-
eżerċizzju tad-dritt tal-vot u tal-kandidatura 
fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
għall-ċittadini ta’ l-Unjoni residenti fi Stat 
Membru fejn ma twieldux wera l-ħtieġa li 
jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet tad-
Direttiva.

(1) Ir-rapport tal-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni għall-elezzjonijiet ta' l-2004 
tad-Direttiva tal-Kunsill 93/109/KE li 
jistipula arranġamenti dettaljati għall-
eżerċizzju tad-dritt tal-vot u tal-kandidatura 
fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
għall-ċittadini ta’ l-Unjoni residenti fi Stat 
Membru fejn ma twieldux wera l-ħtieġa li 
jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet tad-
Direttiva. Iċ-ċittadinanza ta’ l-Unjoni 
tiggarantixxi l-istess drittijiet għaċ-ċittadini 
kollha ta’ l-UE, kemm jekk twieldu jew 
jgħixu fl-Unjoni nfusha kif ukoll f'pajjiż 
terz. L-istituzzjonijiet Komunitarji 
għandhom għalhekk ikunu viġilanti meta 
jiżguraw li ċittadini ta’ l-Unjoni residenti 
f’pajjiż terz ikunu kapaċi jeżerċitaw id-
drittijiet tagħhom fil-każ ta’ elezzjonijiet 
għall-Parlament Ewropew. 

Emenda 4
PREMESSA 2 A (ġdida)

(2a) Imur lil hinn mill-ambitu ta’ din id-
Direttiva u l-ebda mid-dispożizzjonijiet 
tagħha għandu jkollhom xi effett fuq il-
leġiżlazzjoni interna ta' Stat Membru fir-
rigward tal-possibilità ta' l-għoti tad-dritt 
tal-vot u u d-dritt li wieħed joħroġ bħala 
kandidat lil:

(a) ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jirrisjedu 
f’dak l-Istat Membru;

(b) ċittadini ta’ l-Istat Membru li jirrisjedu 
f’pajjiżi terzi;

(c) persuni mingħajr ċittadinanza u oħrajn 
li m’għandhomx iċ-ċittadinanza ta’ 
kwalunkwe pajjiż li huma residenti fit-tul fi 
Stat Membru.

Emenda 5
ARTIKOLU 1, PUNT 1 A (ġdid)
Artikolu 3 (Direttiva 93/109/KE)
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(1a) Artikolu 3 għandu jkun sostitwit minn 
dan li ġej:
"L-Artikolu 3
Kwalunkwe individwu li fid-data tar-
riferenza:
(a) huwa ċittadin ta' l-Unjoni fis-sens tat-
tifsira tat-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 
8(1) tat-Trattat, 

(b) mhuwiex ta’ nazzjonalità ta' l-Istat 
Membru ta' residenza, iżda jissodisfa l-
istess kundizzjonijiet rigward id-dritt għal 
vot u l-eliġibilità tiegħu bħala kandidat kif 
il-liġi ta' l-Istat timponi fuq iċ-ċittadini, 
għandu jkollu d-dritt tal-vot u li joħroġ 
bħala kandidat fl-elezzjonijiet għall-
Parlament Ewropew fl-Istat Membru ta' 
residenza skond l-istess arranġamenti ta’ 
votazzjoni bħal ċittadini ta’ dak l-Istat 
Membru, sakemm ma jkunx prekluż mill-
eżerċizzju ta' dawk id-drittijiet skond l-
Artikoli 6 u 7.
Fejn, sabiex joħorġu bħala kandidati, iċ-
ċittadini ta' l-Istati Membri ta' residenza 
jridu jkunu ilhom ċittadini għal ċertu 
perjodu minimu, iċ-ċittadini ta' l-Unjoni 
għandhom ikunu meqjusa li ssodisfaw dik 
il-kundizzjoni meta jkunu ċittadini ta' Stat 
Membru għall-istess perjodu."

Ġustifikazzjoni

L-arranġamenti ddettaljati u differenti tal-votazzjoni offruti lil ċittadini ta' Stat Membru 
(votazzjoni mill-bogħod jew votazzjoni permezz ta' prokura, eċċetra), għandhom ikunu offruti 
wkoll lill-votanti tal-Komunità.

Emenda 6
ARTIKOLU 1, PUNT 2 , PUNT (B) 

Artikolu 6, paragrafu 3, (Direttiva 93/109/KE)

3. Għall-għanijiet tal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, l-Istat Membru tar-residenza 

3. Għall-għanijiet tal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu, l-Istat Membru tar-residenza 
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għandu jgħarraf lill-Istat Membru ta’ oriġini 
bid-dikjarazzjoni pprovduta fl-Artikolu 
10(1).Għal dan il-għan, l-Istat Membru taċ-
ċittadinanza għandu jgħaddi t-tagħrif 
meħtieġ li normalment ikollu fil-ħin u l-mod 
xieraq; din l-informazzjoni tista' tinkludi biss 
dettalji li huma strettament neċessarji għall-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu u tista' 
tintuża biss għal dak l-iskop. Jekk l-
informazzjoni provduta tinvalida l-kontenut 
tad-dikjarazzjoni, l-Istat Membru ta' 
residenza għandu jieħu l-passi xierqa sabiex 
jirrifjuta l-kandidatura lill-persuna 
kkonċernata.

għandu jgħarraf lill-Istat Membru ta’ oriġini 
bid-dikjarazzjoni pprovduta fl-Artikolu 
10(1), billi jipprovdi lill-Istat bil-forma 
msemmija fl-Artikolu 10(2).  Għal dan il-
għan, l-Istat Membru taċ-ċittadinanza 
għandu jgħaddi t-tagħrif meħtieġ li 
normalment ikollu fil-ħin u l-mod xieraq; 
din l-informazzjoni tista' tinkludi biss dettalji 
li huma strettament neċessarji għall-
implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu u tista' 
tintuża biss għal dak l-iskop. Jekk l-
informazzjoni provduta tinvalida l-kontenut 
tad-dikjarazzjoni, l-Istat Membru ta' 
residenza għandu jieħu l-passi xierqa sabiex 
jirrifjuta l-kandidatura lill-persuna 
kkonċernata.

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjoni formali msemmija fl-Artikolu 10 għandha tintbagħat lill-Istat Membru ta' l-
oriġini. Ikun aktar faċli għall-Istati Membri li jitrattaw dawn id-dikjarazzjonijiet jekk dawn 
ikollhom format standard.

Emenda 7
ARTIKOLU 1, PUNT 3 , PUNTI (B) u (C)

Artikolu 10, paragrafi 2 u 3, (Direttiva 93/109/KE)

(b) il-paragrafu 2 għandu jitneħħa; (b) il-paragrafu għandu jkun sostitwit mit-
test li ġej:
‘Din id-dikjarazzjoni formali għandha ssir 
bl-użu tal-formola fl-Anness I.' 

(c) il-paragrafu 3 jsir paragrafu 2;

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjoni formali msemmija fl-Artikolu 10 għandha tintbagħat lill-Istat Membru ta' l-
oriġini. Ikun aktar faċli għall-Istati Membri li jitrattaw dawn id-dikjarazzjonijiet jekk dawn 
ikollhom format standard.

Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT 3 A (ġdid)
Artikolu 12 (Direttiva 93/109/KE)

(3a) Is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied 
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ma' l-Artikolu 12:
‘L-arranġamenti ddettaljati tal-votazzjoni 
għall-eżerċitar tad-dritt tal-voti għal votanti 
tal-Komunità, għandhom ikunu l-istess 
bħal dawk taċ-ċittadini ta' l-Istat Membru 
ta' residenza.’ 

Ġustifikazzjoni

L-arranġamenti ddettaljati differenti tal-votazzjoni offruti lil ċittadini ta' Stat Membru 
(votazzjoni mill-bogħod jew votazzjoni permezz ta' prokura, eċċetra), għandhom ikunu offruti 
wkoll lill-votanti tal-Komunità.

Emenda 9
ARTIKOLU 1, PUNT 4 A (ġdid)

Artikolu 15 a (ġdid) (Direttiva 93/109/KE)

(4a) Artikolu 15a għandu jiżdied mal-
Kapitolu IV:
‘L-Istati Membri huma obbligati li 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni fi żmien sitt 
xhur mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, 
dwar l-awtorità elettorali kompetenti 
responsabbli għall-implimentazzjoni ta' l-
obbligi ta' din id-Direttiva. Il-Kummissjoni 
għandha tressaq dan it-tagħrif lill-Istati 
Membri kollha.’ 

Emenda 10
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 16 (Direttiva 93/109/KE)

Il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri, 
għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva fl-elezzjonijiet għall-Parlament 
Ewropew ta’ l-2009, flimkien ma', jekk 
xieraq, proposta għall-emenda għal din id-
Direttiva.Dan ir-rapport għandu janalizza 
b'mod partikolari l-applikazzjoni ta' l-
Artikoli 4 u 13. 

Il-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri, 
għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva fl-elezzjonijiet għall-Parlament 
Ewropew ta’ l-2009. Fuq il-bażi ta’ dak it-
tagħrif, il-Kummissjoni se tipprepara 
studju preliminarju bil-għan li tkun 
stabbilita sistema elettorali komuni għall-
elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew ta’ 
l-2014.
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Għall-għanijiet ta' l-ewwel subparagrafu, l-
Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom biex jagħmlu kontrolli wara l-
elezzjonijiet dwar il-possibbiltà ta’ 
votazzjoni doppja u kandidatura doppja;  
dawn il-kontrolli jistgħu jikkonċentraw fuq 
sitwazzjonijiet fejn hemm probabbiltà akbar 
ta’ vot doppju u kandidatura doppja.

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom biex jagħmlu kontrolli wara l-
elezzjonijiet dwar il-possibbiltà ta’ 
votazzjoni doppja u kandidatura doppja; 
dawn il-kontrolli jistgħu jikkonċentraw fuq 
sitwazzjonijiet fejn hemm probabbiltà akbar 
ta’ vot doppju u kandidatura doppja.

Emenda 11
ARTIKOLU 1, PUNT 5 A (ġdid)

Anness I (ġdid) (Direttiva 93/109/KE)

(5a) L-Anness I li ġej għandu jiżdied:
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Dikjarazzjoni formali għal ċittadin ta' l-Unjoni li jgħix fi Stat Membru li tiegħu 
mhuwiex ċittadin sabiex ikun kandidat fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew.

Isem ta' l-Istat ta' residenza: ______________
Isem ta' l-Istat ta' oriġini: ______________

Dikjarazzjoni ta’ eliġibilità f'każ ta' kandidatura għall-elezzjonijiet 
għall-Parlament Ewropew fi Stat Membru minbarra dak ta' nazzjonalità

__________________
Jiena, hawn taħt iffirmat(a)  
Kunjom:__________________ 
Isem:______________ 
Data tat-twelid _______________ 
f'_____________ 
Nazzjonalità:_____________ 
Numru tal-karta ta' l-identità/passaport: ______________ maħruġ(a) ____________ 
f'____________Indirizz fl-Istat ta' residenza:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

niddikjara li 

Jiena minix kandidat(a) għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew fi stat membru 
ieħor minbarra fl-Istat ta' residenza tiegħi kif indikat hawn fuq;

Jiena ma ġejtx imċaħħad mid-dritt li nkun kandidat fl-Istat Membru ta' l-oriġini tiegħi 
kif indikat hawn fuq;
Post ta' l-aħħar reġistrazzjoni tiegħi fuq il-listi elettorali f'___________________(isem ta' l-
Istat ta' oriġini):
__________________________________________ 
Jiena ninsab infurmat li kwalunkwe ineżattezza f'din id-dikjarazzjoni hija offiża kriminali 
skond il-leġiżlazzjoni ta' l-Istat Membru ta' residenza tiegħi.
Magħmula f'____________, il-______________.
Firma:
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