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SHORT JUSTIFICATION

I. Background to the Commission proposal

Under Article 19 of the Treaty establishing the European Community, ‘every citizen of the 
Union residing in a Member State of which he is not a national shall have the right to vote 
and to stand as a candidate at European Parliament elections in the Member State in which 
he resides, under the same conditions as nationals of that State’. The detailed arrangements 
for the exercise of the right to vote and stand as a candidate are laid down in Directive 
93/109/CE.

The objectives of this Directive are to ensure the participation of all citizens of the Union in 
European Parliament elections, to encourage all citizens to participate in these elections, and 
to guarantee the same electoral rights for all citizens residing in the same country (nationals or 
non-nationals)1.

The Directive states that no citizen may vote more than once or stand as a candidate in more 
than one Member State in the same election (Article 4 of the Directive)2.

However, in light of the experience of the European elections in June 2004, the Commission 
felt it would be possible to simplify the procedure and therefore presented this proposal for a 
directive. The Directive plans to abolish the obligation for  Member States to exchange 
information (Article 13), to strengthen the provisions for sanctions in the event of a false 
declaration (Article 13), and to abolish the obligation for candidates to provide an attestation 
that they are eligible to stand as a candidate (Articles 6 and 10).

II. Scope of the Directive

This Directive is concerned only with citizens of the Union residing in a Member State of 
which they are not nationals.  
As such, the Directive does not discuss
- citizens with dual nationality
- third-country nationals

1. Dual nationality

In its Communication on the 2004 European elections3, the Commission discussed the 
problems that may be linked to dual or multiple nationality (of more than one Member State).
In such cases, it is impossible to ensure that a citizen does not vote more than once, which is a 
breach of Article 8 of the Act of 20 September 1976 concerning the election of the 
representatives of the European Parliament by direct universal suffrage.
This issue does not fall within the scope of Directive 93/109/CE but is a potential source of 

  
1 SEC(2006)1647.
2 Also Article 8 of the Act of 20 September 1976 concerning the election of the representatives of the European 
Parliament by direct universal suffrage.
3 COM(2006)0790.
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double votes and the Commission should, therefore, study the options for avoiding such 
situations occurring.

2. Third-country nationals

This Directive deals only with citizens of the Union and does not cover the possible 
participation of third-country citizens in European Parliament elections. However, recent case 
law developments at the European Court of Justice are worth mentioning. The Court was 
consulted about whether a Member State is justified in extending the right to vote in European 
Parliament elections to third-country nationals, such as Commonwealth citizens fulfilling 
certain criteria (‘qualifying Commonwealth citizens’), living on European territory such as 
Gibraltar.

In its judgment of 12 September 20061, the Court pointed out that neither Article 190 EC nor 
the 1976 Act determines clearly or precisely who is eligible to have the right to vote and stand 
as a candidate at the European Parliament2, while Article 8 of the 1976 Act states that the 
electoral procedure is governed by national provisions3 in each Member State. The Court 
concludes that ‘the definition of the persons entitled to vote and to stand as a candidate in 
elections to the European Parliament falls within the competence of each Member State in 
compliance with Community law, and that Articles 189 EC, 190 EC, 17 EC and 19 EC do not 
preclude the Member States from granting that right to vote and to stand as a candidate to 
certain persons who have close links to them, other than their own nationals or citizens of the 
Union resident in their territory’. This judgment points out that is possible for third-country 
nationals to have the right to vote and to be elected to the European Parliament, but the 
Member States concerned must decide whether or not to grant these rights.

III. Rapporteur’s position

The rapporteur supports the Commission’s aim of simplifying the procedures for European 
citizens wanting to vote or stand for election in their Member State of residence.

In that it contributes to creating a European political community, this Directive is useful and 
necessary. Unfortunately, given the present political climate within the European Union, it is 
impossible to establish one single electoral system. However, it would be useful if, after the 
European elections in 2009, the Commission made a proposal regarding this matter, which 
could then be studied by Council and Parliament.

The other amendments presented by the rapporteur aim to ensure that the detailed 
arrangements for voting and standing as candidates applicable to Union citizens voting in 
their Member State of residence are identical to the arrangements applicable to nationals of 
that Member State, and also to facilitate the practical implementation of the Directive.

  
1 Case C-145/04 Kingdom of Spain/United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
2 Point 70 of the Judgment.
3 Point 69 of the judgment.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri 
constituţionale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL -1A (nou)

(-1a) Este esenţial să se garanteze, în mod 
eficient şi practic, cetăţenilor Uniunii care 
au reşedinţa într-un stat membru în care 
nu sunt resortisanţi exercitarea deplină a 
drepturilor lor politice, dintre care cel mai 
important este dreptul de a alege şi de a fi 
ales pentru Parlamentul European în ţara 
lor de reşedinţă.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL -1B (nou)

(-1b) Este regretabil faptul că alegerile 
pentru Parlamentul European nu 
reprezintă veritabile alegeri europene, ci 
depind de 27 de sisteme electorale diferite, 
dată fiind absenţa unei legislaţii electorale 
comune, situaţie care, din nefericire, nu 
poate fi remediată în climatul politic actual.

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 1

(1) Raportul Comisiei privind aplicarea, la 
alegerile din 2004, a Directivei 93/109/CE a 
Consiliului de stabilire a normelor de 
exercitare a dreptului de a alege şi de a fi 
ales pentru Parlamentul European pentru 

(1) Raportul Comisiei privind aplicarea, la 
alegerile din 2004, a Directivei 93/109/CE a 
Consiliului de stabilire a normelor de 
exercitare a dreptului de a alege şi de a fi 
ales pentru Parlamentul European pentru 

  
1 Nepublicat încă în JO.



PE 388.468v03-00 6/11 AD\670086RO.doc

RO

cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un 
stat membru în care nu sunt resortisanţi a 
demonstrat necesitatea de a modifica 
anumite dispoziţii ale directivei.

cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un 
stat membru în care nu sunt resortisanţi a 
demonstrat necesitatea de a modifica 
anumite dispoziţii ale directivei. Cetăţenia 
Uniunii garantează aceleaşi drepturi 
tuturor cetăţenilor Uniunii Europene, 
indiferent dacă locul lor de naştere sau de 
reşedinţă se află în Uniune sau într-un stat 
terţ.  Prin urmare, instituţiile europene 
trebuie să vegheze la garantarea exercitării 
drepturilor de către cetăţenii Uniunii care 
au reşedinţa într-un stat terţ, în cazul 
alegerilor pentru Parlamentul European.       

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 2A (nou)

(2a) Nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive şi niciuna dintre 
dispoziţiile sale nu are incidenţă asupra 
legislaţiei interne a unui stat membru în 
ceea ce priveşte acordarea dreptului de a 
alege şi de a fi ales:

(a) resortisanţilor din ţările terţe care au 
reşedinţa în acel stat membru;

(b) resortisanţilor din statul membru care 
au reşedinţa în ţări terţe;

(c) apatrizii şi alte persoane care nu deţin 
cetăţenia niciunei ţări şi care sunt rezidenţi 
pe termen lung într-un stat membru.

Amendamentul 5
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 3 (Directiva 93/109/CE)

(1a) Articolul 3 se înlocuieşte cu următorul 
text:
„Articolul 3
Orice persoană care în ziua de referinţă:
(a) este cetăţean al Uniunii, în sensul 
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articolului 8 alineatul (1) paragraful al 
doilea din tratat,  

(b) nu este cetăţean al unui stat membru de 
reşedinţă, dar îndeplineşte aceleaşi condiţii 
privitoare la dreptul de a alege şi de a fi 
ales ca şi cele impuse de legislaţia statului 
membru respectiv resortisanţilor săi,  
are dreptul de a alege şi de a fi ales la 

alegerile pentru Parlamentul European în 
statul membru de reşedinţă, în aceleaşi 
condiţii de vot ca şi resortisanţii statului 
membru respectiv, dacă nu este deposedată 
de aceste drepturi în temeiul articolelor 6 şi 
7.
În cazul în care resortisanţii statului 
membru de reşedinţă, pentru a fi aleşi, 
trebuie să fi dobândit cetăţenia cu o 
perioadă de timp minimă înainte, se 
consideră că cetăţenii Uniunii au îndeplinit 
această condiţie dacă au obţinut cetăţenia 
unui stat membru cu aceeaşi perioadă de 
timp înainte.”

Justification

The different detailed voting arrangements offered to nationals of a Member State (distance 
voting or voting by proxy, etc.) should also be offered to Community voters.

Amendamentul 6
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 LITERA (B)

Articolul 6 alineatul (3) (Directiva 93/109/CE)

(3) În sensul alineatului (2) din prezentul 
articol, statul membru de reşedinţă notifică 
statul membru de origine în legătură cu 
declaraţia prevăzută la articolul 10 alineatul 
(1). În acelaşi scop, informaţiile relevante şi 
disponibile în mod normal, provenind din 
statul membru de origine, sunt puse la 
dispoziţie în timp util şi în mod adecvat; 
informaţiile respective pot include doar 
detaliile care sunt strict necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentului articol şi 
pot fi folosite doar în acest scop. Dacă 

(3) În sensul alineatului (2) din prezentul 
articol, statul membru de reşedinţă notifică
statul membru de origine în legătură cu 
declaraţia prevăzută la articolul 10 alineatul 
(1), punându-i la dispoziţie formularul 
prevăzut la articolul 10 alineatul (2). În 
acelaşi scop, informaţiile relevante şi 
disponibile în mod normal, provenind din 
statul membru de origine, sunt puse la 
dispoziţie în timp util şi în mod adecvat; 
informaţiile respective pot include doar 
detaliile care sunt strict necesare pentru 
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informaţiile furnizate invalidează conţinutul 
declaraţiei, statul membru de reşedinţă ia 
măsurile necesare pentru a nu permite 
persoanei interesate să candideze.

punerea în aplicare a prezentului articol şi 
pot fi folosite doar în acest scop. Dacă 
informaţiile furnizate invalidează conţinutul 
declaraţiei, statul membru de reşedinţă ia 
măsurile necesare pentru a nu permite 
persoanei interesate să candideze.

Justification

The formal declaration mentioned in Article 10 should be sent to the Member State of origin.
It will be easier for Member States to deal with these declarations if they follow a standard 
format.

Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3 LITERELE (B) şi (C)

Articolul 10 alineatele (2) şi (3) (Directiva 93/109/CE)

(b) alineatul (2) se elimină; (b) alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul 
text:
„Prezenta declaraţie oficială se întocmeşte 
folosind formularul din anexa I.” 

(c) alineatul (3) devine alineatul (2);

Justification

The formal declaration mentioned in Article 10 should be sent to the Member State of origin.
It will be easier for Member States to deal with these declarations if they follow a standard 
format.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3A (nou)

Articolul 12 (Directiva 93/109/CE)

(3a) La articolul 12, se adaugă următorul 
paragraf:
„Modalităţile de exercitare a dreptului de 
vot prevăzute pentru alegătorii comunitari 
trebuie să fie similare celor prevăzute 
pentru resortisanţii statului membru de 
reşedinţă.” 

Justification

The different detailed voting arrangements offered to nationals of a Member State (distance 
voting or voting by proxy, etc.) should also be offered to Community voters.
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Amendamentul 9
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4A (nou)

Articolul 15a (nou) (Directiva 93/109/CE)

(4a) În capitolul IV se inserează următorul 
articol 15a:
„Statele membre au obligaţia de a 
comunica Comisiei, în termen de şase luni 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, autoritatea electorală competentă 
pentru aplicarea obligaţiilor care decurg 
din prezenta directivă. Comisia transmite 
aceste informaţii tuturor statelor membre.” 

Amendamentul 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 16 (Directiva 93/109/CE)

Comisia, pe baza informaţiilor furnizate de 
statele membre, prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive la 
alegerile din 2009 pentru Parlamentul 
European, însoţită, dacă este cazul, de o 
propunere de modificare a prezentei 
directive. Raportul se referă, în special, la 
aplicarea articolelor 4 şi 13. 

Comisia, pe baza informaţiilor furnizate de 
statele membre, înaintează Parlamentului 
European şi Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive la 
alegerile din 2009 pentru Parlamentul 
European. Pe baza informaţiilor respective, 
Comisia elaborează o propunere privind un 
sistem electoral comun pentru alegerile 
pentru Parlamentul European care vor 
avea loc în 2014.

În sensul primului paragraf, statele 
membre cooperează în vederea desfăşurării 
unor verificări postelectorale privind 
eventualele voturi duble sau candidaturi 
duble; aceste controale şi inspecţii se pot axa 
pe situaţiile în care există o mai mare 
probabilitate de voturi duble sau de duble 
candidaturi.

Statele membre cooperează în vederea 
desfăşurării unor verificări postelectorale 
privind eventualele voturi duble sau 
candidaturi duble; aceste controale şi 
inspecţii se pot concentra asupra situaţiilor 
în care există o mai mare probabilitate a 
votului dublu sau a dublei candidaturi.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5A (nou)
Anexa I (nouă) (Directiva 93/109/CE)
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(5a) Se adaugă următoarea anexă I:
Declaraţie oficială de depunere a candidaturii unui cetăţean al Uniunii care are 
reşedinţa într-un stat membru în care nu este resortisant la alegerile pentru 
Parlamentul European

Denumirea statului de reşedinţă: ______________
Denumirea statului de origine: ______________

Declaraţie de depunere a candidaturii la alegerile pentru 
Parlamentul European întru-un stat membru, altul decât cel de origine

__________________
Subsemnatul(a)   

Nume:______________ 
Prenume:______________ 
născut(ă) la data de ______________ 
în ______________ 
Naţionalitate:______________ 
Numărul cărţii de identitate/paşaportului: ______________  eliberat(ă) la data de 
___________ data expirării ___________

Adresa în statul de reşedinţă:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

declar că 

Nu sunt candidat(ă) la alegerile pentru Parlamentul European într-un alt stat membru 
decât statul meu de reşedinţă indicat mai sus;

Nu sunt deposedat(ă) de dreptul de a fi ales în statul meu membru de origine indicat mai 
sus;

Locul ultimei mele înscrieri pe listele electorale în __________________ (denumirea statului 
de origine):
__________________________________________ 
Sunt informat(ă) cu privire la faptul că orice inexactitate din prezenta declaraţie atrage 
după sine sancţiuni penale, în conformitate cu legislaţia din statul meu de reşedinţă.
Redactat la _______________, la data de  _______________
Semnătura:



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

RO

PROCEDURĂ

Titlu Modificarea Directivei 93/109/CE: dreptul de a alege şi de a fi ales 
pentru Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa 
într-un stat membru în care nu sunt resortisanţi 

Referinţe COM(2006)0791 - C6-0066/2007 - 2006/0277(CNS)

Comisia competentă în fond AFCO

Aviz emis de către
Data anunţului în plen

LIBE
13.3.2007

Raportor pentru aviz
Data numirii

Ignasi Guardans 
Cambó
20.3.2007

Examinare în comisie 8.5.2007 5.6.2007

Data adoptării 5.6.2007

Rezultatul votului final +:
–:
0:

38
0
1

Membri titulari prezenţi la votul final 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

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

Membri supleanţi [articolul 178 
alineatul (2)] prezenţi la votul final

Aloyzas Sakalas


	670086ro.doc

