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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 93/109/CE, de 6 de 
Dezembro de 1993, no que se refere a alguns aspectos do sistema de exercício do direito 
de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da 
União residentes num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade
(COM (2006)0791 – C6-0066/2007 –2006/0277 (CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2006)0791)1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão (COM(2006)0790)2,

– Tendo em conta o Acto relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por 
sufrágio universal directo3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 2004/20034 relativo ao estatuto e ao 
financiamento dos partidos políticos a nível europeu,

– Tendo em conta o artigo 39º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia5 e o 
artigo II-99º do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 19º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho (C6-0066/2007), 

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da 
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta nesse sentido, nos termos do nº 2 do artigo 
250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, caso entenda afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

  
1 Ainda não publicada em JO.
2 Eleições europeias de 2004, relatório da Comissão relativo à participação dos cidadãos da União Europeia no 
Estado-Membro de residência (Directiva 93/109/CE) e ao sistema eleitoral (Decisão 76/787/CE, com a última 
redacção que lhe foi dada pela Decisão 2002/772/CE, Euratom).
3 JO L 278 de 8.10.1976, p. 5.
4 JO L 297 de 15.11.2003, p. 1.
5 JO C 364 de 18.12.2000, p. 18.
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5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 1 BIS (novo)

(1 bis) A mobilidade crescente dos 
cidadãos comunitários no território da 
União reforça a necessidade de assegurar
direitos democráticos plenamente 
transferíveis, tanto no caso das eleições 
para o Parlamento Europeu como no das 
eleições municipais, e a necessidade de 
garantir que os cidadãos não perdem os 
seus direitos democráticos por residirem 
num Estado-Membro de que não têm a 
nacionalidade.

Alteração 2
CONSIDERANDO 2 BIS (novo)

(2 bis) Esta última proibição vai além do 
que é necessário para assegurar que os 
cidadãos da União não sejam 
discriminados em razão da nacionalidade,
quando exercem o seu direito de 
elegibilidade. Deve assistir aos
Estados-Membros a faculdade de
decidirem se autorizam as candidaturas 
em mais de um Estado-Membro para a 
mesma eleição, havendo que deixar ao 
critério dos partidos políticos se tais 
candidaturas múltiplas devem ou não ser 
incentivadas.

Justificação

Ver alteração correspondente, nº 14.

Alteração 3
CONSIDERANDO 2 TER (novo)

(2 ter) O Acto relativo à eleição dos 
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representantes ao Parlamento Europeu 
por sufrágio universal directo prevê que,
nos casos em que o direito primário seja
omisso, a legislação eleitoral fique sujeita 
às disposições nacionais; além disso, o 
direito primário proíbe expressamente o 
voto duplo, mas é omisso quanto à
questão da dupla candidatura.

Justificação

Ver alteração correspondente, nº 14.

Alteração 4
CONSIDERANDO 3 BIS (novo)

(3 bis) O reconhecimento obrigatório, 
pelo Estado-Membro de residência, de 
uma incapacidade relativamente ao
direito de elegibilidade constitui uma 
condição adicional para o exercício deste 
último direito que não se encontra coberta 
pela letra e pelo espírito do nº 2 do artigo 
19º do Tratado CE. Ao Estado-Membro de 
residência deve assistir o direito de 
determinar se um indivíduo teria sido
privado do direito de elegibilidade por 
força da sua legislação nacional, nas 
mesmas condições e da mesma forma, e 
de decidir, pelo que lhe respeita, se 
reconhece ou não a incapacidade do 
exercício desse direito aplicável no 
Estado-Membro de origem.

Justificação

Ver alteração correspondente, nº 15.

Alteração 5
CONSIDERANDO 3 QUATER (novo)

(3 quater) O Conselho não deve ir além 
da intenção das disposições do direito 
primário, sendo que as "modalidades" 
prescritas na presente Directiva, nos 
termos do nº 2 do artigo 19º do Tratado 
CE, se devem limitar ao estritamente 
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necessário para dar cumprimento aos dois 
direitos previstos, isto é, os direitos de voto 
e de elegibilidade num Estado-Membro de 
que o cidadão não tenha a nacionalidade, 
não devendo introduzir condições para o 
exercício desses direitos que sejam 
diferentes ou se venham aditar às
previstas na legislação do Estado-Membro 
de residência.

Justificação

Ver alterações correspondentes, nºs 14, 15 e 18.

Alteração 6
CONSIDERANDO 5

(5) Por conseguinte, é conveniente abolir a 
obrigação imposta aos candidatos de
apresentar este atestado e substituí-la pela 
inclusão de uma menção para o efeito na
declaração formal que os candidatos devem 
apresentar. 

(5) Por conseguinte, é conveniente abolir a 
obrigação imposta aos candidatos de
apresentar este atestado e substituí-la pela 
inclusão de uma menção facultativa para o 
efeito na declaração formal que os 
candidatos devem apresentar.

Justificação

Ver alterações correspondentes, nºs 20 e 21.

Alteração 7
CONSIDERANDO 6

(6) Os Estados-Membros de acolhimento 
devem ser obrigados a notificar esta 
declaração ao Estado-Membro de origem, 
a fim de garantir que o elegível 
comunitário não foi, efectivamente, 
privado deste direito neste último 
Estado-Membro.

Suprimido

Justificação

Ver alterações correspondentes, nºs 20 e 21.

Alteração 8
CONSIDERANDO 9

(9) Por conseguinte, é conveniente abolir o (9) Por conseguinte, é conveniente abolir o 
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intercâmbio de informações, mantendo-se
contudo a obrigação de o eleitor ou o 
elegível apresentar uma declaração através 
da qual se compromete a exercer o seu 
direito de voto ou de elegibilidade apenas 
no Estado-Membro de residência.

intercâmbio de informações, mantendo-se
contudo a obrigação de o eleitor apresentar 
uma declaração através da qual se 
compromete a exercer o seu direito de voto 
apenas no Estado-Membro de residência.

Justificação

Ver alterações correspondentes, nºs 14 e 19.

Alteração 9
CONSIDERANDO 10

(10) Além disso, a fim de dissuadir o voto 
duplo, a dupla candidatura ou o exercício 
destes direitos por cidadãos deles 
privados, os Estados-Membros de 
residência devem tomar as medidas 
necessárias a fim de aplicar sanções 
adequadas em caso de violação das 
obrigações previstas na directiva.

(10) Além disso, os Estados-Membros de 
residência devem tomar as medidas 
necessárias a fim de aplicar sanções 
adequadas em caso de inexactidão das 
declarações formais apresentadas pelos 
cidadãos da União e previstas na directiva.

Justificação

Ver alterações correspondentes, nºs 17 e 22.

Alteração 10
CONSIDERANDO 10 BIS (novo)

(10 bis) Cumpre aos Estados-Membros,
nos termos do artigo 12º da Directiva 
93/109/CE, informar plenamente e com a 
devida antecedência, antes de uma eleição
para o Parlamento Europeu, os cidadãos 
da UE dos direitos de voto e de 
elegibilidade que lhes assistem no 
respectivo Estado-Membro de residência;
os Estados-Membros serão apoiados pelo 
Parlamento Europeu e pela Comissão, 
bem como pelos partidos políticos a nível 
europeu e nacional, na escolha das 
melhores práticas neste domínio, a fim de 
aumentar o grau de participação nas 
eleições.
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Alteração 11
CONSIDERANDO 11

(11) No relatório que está encarregada de 
elaborar relativo à aplicação da directiva 
alterada nas eleições de 2009 para o 
Parlamento Europeu, a Comissão, 
utilizando as informações fornecidas pelos 
Estados-Membros, deve basear a sua 
análise principalmente nos resultados dos 
controlos e inspecções efectuados pelos
Estados-Membros após as eleições, a fim 
de avaliar a frequência de casos de voto
duplo ou dupla candidatura.

(11) No relatório que está encarregada de 
elaborar relativo à aplicação da directiva 
alterada nas eleições de 2009 para o 
Parlamento Europeu, a Comissão, 
utilizando as informações fornecidas pelos 
Estados-Membros, deve basear a sua 
análise principalmente nos resultados dos 
controlos e inspecções efectuados pelos
Estados-Membros após as eleições, a fim 
de avaliar a frequência de casos de voto 
duplo.

Justificação

Ver alterações correspondentes, nºs 14 e 19.

Alteração 12
CONSIDERANDO 12

(12) Um controlo sistemático de todos os 
sufrágios e de todas as candidaturas seria 
desproporcionado face aos problemas 
identificados e suscitaria problemas de 
viabilidade devido ao facto de os 
Estados-Membros não utilizarem métodos
electrónicos uniformes de registo e 
armazenagem dos dados relativos à 
participação efectiva dos eleitores no 
escrutínio e às candidaturas apresentadas;
por conseguinte, é conveniente que os 
Estados-Membros centrem estes controlos 
nas situações em que existe uma maior 
probabilidade de voto duplo ou de dupla 
candidatura.

(12) Um controlo sistemático de todos os 
sufrágios seria desproporcionado face aos 
problemas identificados e suscitaria 
problemas de viabilidade devido ao facto 
de os Estados-Membros não utilizarem 
métodos electrónicos uniformes de registo 
e armazenagem dos dados relativos à 
participação efectiva dos eleitores no 
escrutínio; por conseguinte, é conveniente 
que os Estados-Membros centrem estes 
controlos nas situações em que existe uma 
maior probabilidade de voto duplo.

Justificação

Ver alterações correspondentes, nºs 14 e 19.

Alteração 13
ARTIGO 1, PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 3 (Directiva 93/109/CE)

(1 bis) O artigo 3º passa a ter a seguinte 
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redacção:
"Artigo 3º

Qualquer pessoa que, no dia de 
referência:

a) Seja cidadão da União, na acepção do 
nº 1 do artigo 17º do Tratado, e que
b) Embora não tenha a nacionalidade do 
Estado-Membro de residência, preencha 
todas as outras condições a que a 
legislação desse Estado sujeita o direito de 
voto e a elegibilidade dos seus nacionais, 
tem direito de voto e é elegível no 
Estado-Membro de residência nas 
eleições para o Parlamento Europeu, 
desde que não tenha sido privada do 
exercício desses direitos pelo 
Estado-Membro de residência por força 
dos artigos 6º ou 7º.
Se, para serem elegíveis, os nacionais do 
Estado-Membro de residência devem ter 
completado um período mínimo após a 
aquisição da nacionalidade, considera-se 
que os cidadãos da União preenchem esta 
condição quando tenham adquirido a 
nacionalidade de um Estado-Membro 
após esse mesmo período."

Justificação

Os direitos de voto e de elegibilidade dos cidadãos da UE no Estado-Membro de residência 
devem ser idênticos aos direitos dos cidadãos do Estado-Membro de residência. A alteração
substitui a expressão "desde que não esteja privada desses direitos por força dos artigos 6º 
ou 7º" por "desde que não esteja privada do exercício desses direitos pelo Estado-Membro de 
residência por força dos artigos 6º ou 7º", para mostrar que essa privação não pode ser 
automática. A privação do exercício dos direitos eleitorais deve ser o resultado de uma 
decisão individual tomada pelas autoridades competentes do Estado-Membro de residência, 
em conformidade com a sua legislação nacional.

Alteração 14
ARTIGO 1, PONTO 1 TER (novo)
Artigo 4, nº 2 (Directiva 93/109/CE)

(1 ter) O nº 2 do artigo 4º passa a ter a 
seguinte redacção:
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"2. O eleitor comunitário pode ser 
candidato em mais do que um
Estado-Membro no mesmo acto eleitoral,
desde que a legislação do Estado-Membro 
de residência não exclua essa 
possibilidade relativamente aos seus 
nacionais e que o eleitor comunitário 
satisfaça as condições de elegibilidade
previstas na legislação do outro 
Estado-Membro em causa."

Justificação

O Acto de 1976 exclui explicitamente o voto duplo, mas não exclui a dupla candidatura. 
Assim, nos termos do direito primário aplicável, cabe ao Estado-Membro em causa decidir 
autorizar, ou não, a dupla candidatura.

Alteração 15
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA -A) (nova)

Artigo 6, nº 1 (Directiva 93/109/CE)

(-a) O nº 1 passa a ter a seguinte 
redacção:
"1. O Estado-Membro de residência pode 
prever que os cidadãos da União que 
tenham sido privados do direito de 
elegibilidade, segundo a lei do respectivo 
Estado-Membro de origem, na sequência 
de decisão individual em matéria civil ou 
penal, sejam privados do exercício desse 
direito no Estado-Membro de residência,
nas eleições para o Parlamento Europeu,
se, por força da lei deste Estado-Membro, 
esses cidadãos tivessem, pela mesma 
infracção, ficado da mesma forma
privados desse direito."

Justificação

The Treaty of Maastricht introduced genuine citizen's rights in the form of electoral rights for 
the citizens of the Union residing in another Member State. These rights depend on the fact 
that he or she has the nationality of one Member State but are not derived from or 
conditioned by the right to vote or to stand in the home Member State. Such citizens must be 
treated as far as possible as if they were nationals of the Member State of residence. This 
means that circumstances affecting electoral rights based on the legal situation in the home 
Member State have to be appreciated by the Member State of residence in the light of the 
relevant provisions of its own national law. There is therefore no need and no place for 
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"exporting" disqualifications or for their mandatory recognition.

The prohibition to stand as a candidate in the home Member State does not lead to a general 
prohibition in all Member States.

Alteração 16
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA A)
Artigo 6, nº 2 (Directiva 93/109/CE)

2. O Estado-Membro da residência 
assegura-se de que um cidadão da União, 
que tenha manifestado vontade de aí 
exercer o seu direito de elegibilidade, não 
está privado desse direito no 
Estado-Membro de origem, na sequência 
de uma decisão individual em matéria civil 
ou penal.

2. O Estado-Membro da residência pode 
assegurar-se de que um cidadão da União, 
que tenha manifestado vontade de aí 
exercer o seu direito de elegibilidade, não 
está privado desse direito no 
Estado-Membro de origem, na sequência 
de uma decisão individual em matéria civil 
ou penal.

Justificação

Deve ser deixado à discrição do Estado-Membro de residência assegurar-se de que o 
candidato não foi privado do seu direito de elegibilidade no Estado-Membro de origem.

Alteração 17
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA B)
Artigo 6, nº 3 (Directiva 93/109/CE)

3. Para efeitos do nº 2, o Estado-Membro 
de residência notifica o Estado-Membro de 
origem da declaração prevista no nº 1 do 
artigo 10º. Nesse mesmo sentido, as 
informações úteis e habitualmente 
disponíveis, provenientes do 
Estado-Membro de origem, serão 
transmitidas na forma e prazos adequados; 
estas informações apenas podem incluir as 
indicações estritamente necessárias para 
efeitos do presente artigo e apenas podem 
ser utilizadas para esta finalidade. Se as 
informações transmitidas prejudicarem o 
teor da declaração, o Estado-Membro de
residência adoptará as medidas 
adequadas para impedir a candidatura do 
interessado.

3. Para efeitos do nº 2, o Estado-Membro 
de residência pode notificar o Estado-
Membro de origem da declaração prevista 
no nº 1 do artigo 10º. Nesse mesmo 
sentido, as informações úteis e 
habitualmente disponíveis, provenientes do 
Estado-Membro de origem, serão 
transmitidas na forma e prazos adequados; 
estas informações apenas podem incluir as 
indicações estritamente necessárias para 
efeitos do presente artigo e apenas podem 
ser utilizadas para esta finalidade.



PE 386.572v01-00 14/21 PR\661943PT.doc

PT

Justificação

Deve ser deixado à discrição do Estado-Membro de residência informar o Estado-Membro de 
origem sobre a declaração formal apresentada pelo candidato e decidir das consequências 
de inexactidões.

Alteração 18
ARTIGO 1, PONTO 2 BIS (novo)

Artigo 7 (Directiva 93/109/CE)

2 bis) O artigo 7º passa a ter a seguinte 
redacção:

"Artigo 7º
1. O Estado-Membro de residência pode 
prever que os cidadãos da União que 
tenham sido privados do direito de voto,
segundo a lei do respectivo Estado-
Membro de origem, na sequência de 
decisão individual em matéria civil ou 
penal, sejam privados do exercício desse 
direito no Estado-Membro de residência,
nas eleições para o Parlamento Europeu,
se, por força da lei deste Estado-Membro, 
esses cidadãos tivessem, pela mesma 
infracção, ficado da mesma forma
privados desse direito.
2. Para efeitos do nº 1, o Estado-Membro 
de residência pode notificar o 
Estado-Membro de origem da declaração 
prevista no nº 2 do artigo 9º. Nesse mesmo 
sentido, as informações úteis e 
habitualmente disponíveis, provenientes 
do Estado de origem, serão transmitidas 
na forma e prazos adequados; estas 
informações apenas podem incluir as 
indicações estritamente necessárias para 
efeitos do presente artigo e apenas podem 
ser utilizadas para esta finalidade.
3. Além disso, o Estado-Membro de 
origem pode transmitir, na forma e prazos 
adequados, ao Estado-Membro de 
residência todas as informações 
necessárias para efeitos do presente 
artigo."
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Justificação

A alteração alinha o direito de voto com o direito de elegibilidade, com base no mesmo 
raciocínio que justifica a alteração 15.

Alteração 19
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA -A) (nova)

Artigo 10, nº 1, alínea b) (Directiva 93/109/CE)

(-a) A alínea b) do nº 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
"b) Se for caso disso, que é 
simultaneamente candidato às eleições 
para o Parlamento Europeu num outro 
Estado-Membro; e"

Justificação

Deixando de ser excluída pela directiva, a dupla candidatura deve ser tratada de forma
transparente.

Alteração 20
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA A)

Artigo 10, nº 1, alínea d) (Directiva 93/109/CE)

d) Que não está privado do direito de 
elegibilidade no Estado-Membro de 
origem.

Suprimido

Justificação

Coerente com a anterior.

Alteração 21
ARTIGO 1, PONTO 3, ALÍNEA C)

Artigo 10, nº 3 (Directiva 93/109/CE)

c) o nº 3 passa a nº 2. c) o nº 3 passa a nº 2, com a seguinte 
redacção:
"Além disso, o Estado-Membro de 
residência pode exigir que o elegível 
comunitário apresente um documento de 
identidade válido; pode igualmente exigir 
que o elegível comunitário indique a data
desde a qual é nacional de um 
Estado-Membro e se foi privado do direito 
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de elegibilidade no respectivo Estado-
Membro de origem."

Justificação

Coerente com a alteração 20.

Alteração 22
ARTIGO 1, PONTO 4

Artigo 13 (Directiva 93/109/CE)

1. O Estado-Membro de residência adopta 
as medidas adequadas para garantir que as
inexactidões nas declarações formais 
previstas no nº 2 do artigo 9º e no nº 1 do 
artigo 10º, de que resulte uma violação 
das obrigações previstas na presente 
directiva, sejam objecto de sanções 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

1. O Estado-Membro de residência adopta 
as medidas adequadas para garantir que as
inexactidões nas declarações formais 
previstas no nº 2 do artigo 9º e no nº 1 do 
artigo 10º sejam objecto de sanções 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas.

2. No âmbito da obrigação de informação 
prevista no artigo 12º, o Estado-Membro 
de residência informa os eleitores e os 
elegíveis das sanções previstas no nº 1. 

2. No âmbito da obrigação de informação 
prevista no artigo 12º, o Estado-Membro 
de residência informa os eleitores e os 
elegíveis das sanções previstas no nº 1.

Justificação

A formulação da disposição, tal como é proposta pela Comissão, dá a impressão de que a 
directiva cria obrigações directas para o cidadão da União, o que não é nem pode ser o caso.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão apresentou uma proposta de Directiva do Conselho que altera a Directiva
93/109/CE, de 6 de Dezembro de 1993, no que se refere a alguns aspectos do sistema de 
exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos 
cidadãos da União residentes num Estado-Membro de que não tenham a nacionalidade. 

A proposta foi elaborada na sequência de uma avaliação da experiência prática das eleições 
anteriores, nomeadamente as de 2004, sobre as quais foi encomendado um estudo 
pormenorizado. Este exercício de avaliação é resumido na Comunicação da Comissão 
COM(2006) 790 final de 12 de Dezembro de 2006, com três documentos de apoio,
SEC(2006) 1645, 1646, 1647.

Nos termos do nº 2 do artigo 19º do Tratado CE, o Parlamento é apenas consultado sobre esta 
proposta, que deve ser aprovada por unanimidade pelo Conselho.

Contexto

O Acto de 1976 relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio 
universal directo prevê no seu artigo 8º que, nos casos em que o direito é omisso, "o processo 
eleitoral será regulado, em cada Estado-Membro, pelas disposições nacionais". 

O artigo 9º estipula que, "Para a eleição dos representantes ao Parlamento Europeu, a cada 
eleitor só é permitido votar uma vez". Porém, não existe nenhuma disposição semelhante 
relativamente à candidatura.

O Tratado de Maastricht estabeleceu uma cidadania da União, com certos direitos eleitorais. 
O nº 2 do artigo 19º do Tratado da União Europeia, com a última redacção que lhe foi dada 
pelo Tratado de Maastricht, estabelece que:

"Sem prejuízo do disposto no nº 4 do artigo 190º [o processo eleitoral uniforme] e das 
disposições adoptadas em sua aplicação, qualquer cidadão da União residente num 
Estado-Membro que não seja o da sua nacionalidade goza do direito de eleger e de ser 
eleito nas eleições para o Parlamento Europeu no Estado-Membro de residência, nas 
mesmas condições que os nacionais desse Estado. Esse direito será exercido sem 
prejuízo das modalidades adoptadas pelo Conselho, deliberando por unanimidade, sob 
proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu; essas regras podem 
prever disposições derrogatórias, sempre que problemas específicos de um Estado-
Membro o justifiquem" (a ênfase é do relator).

Observe-se que o Tratado prevê direitos eleitorais para o cidadão comunitário residente num 
Estado-Membro de que não tenha a nacionalidade, sem o privar dos mesmos direitos no seu 
próprio Estado-Membro. Ou seja, por outras palavras, o Tratado confere novos direitos 
genuínos aos cidadãos da União, que se não substituem aos direitos existentes.

Os direitos eleitorais dos cidadãos foram entretanto consolidados na Carta dos Direitos 
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Fundamentais e no Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa1.

A Directiva de 1993 

Em conformidade com o Tratado de Maastricht, a legislação de 1993 procurou estabelecer 
disposições pormenorizadas tendentes a "suprimir a condição da nacionalidade actualmente 
exigida na maior parte dos Estados-Membros para o exercício desses direitos"2. A Directiva
93/109/CE, respeitando devidamente os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, 
absteve-se de harmonizar os sistemas eleitorais nacionais. Porém, ao mesmo tempo que 
procurava respeitar a liberdade do cidadão de escolher o local onde pretende exercer os seus 
direitos eleitorais, optou por uma interpretação estrita do Tratado, combinando os dois direitos 
específicos, o direito de voto e o direito de elegibilidade. 

No que se refere ao direito de inscrição nos cadernos eleitorais, muitas pessoas podem estar 
inscritas em mais do que um local de residência, no seu próprio Estado-Membro ou noutros 
Estados-Membros. A legislação procurava assegurar que, apesar dessas inscrições múltiplas, o 
cidadão só votasse uma vez. Foi aplicada à candidatura a mesma abordagem.

Em 1993 foi criado um sistema complicado de intercâmbio de informações ao abrigo do qual 
(i) o cidadão que se quer inscrever nos cadernos eleitorais tem de apresentar, além dos 
comprovativos normais de identidade e residência, uma declaração formal de que tenciona 
exercer o seu direito de voto ou de elegibilidade apenas num Estado-Membro, e, no caso de 
pretender candidatar-se, um atestado da autoridade administrativa competente do 
Estado-Membro de origem certificando que não está privado do direito de elegibilidade nesse 
Estado-Membro; (ii) as autoridades do Estado-Membro de residência devem controlar se o 
indivíduo foi privado do exercício dos seus direitos eleitorais no seu Estado-Membro de 
origem e, de qualquer modo, devem informar o Estado-Membro de origem sobre a identidade 
dos respectivos nacionais que estão inscritos nos cadernos eleitorais ou que apresentaram a 
sua candidatura no Estado-Membro de residência; e (iii) as autoridades do Estado-Membro de 
origem devem adoptar as medidas adequadas para evitar que os seus nacionais votem ou se 
apresentem como candidatos nesse Estado-Membro. 

Problemas identificados

A experiência prática sugere que os procedimentos administrativos a utilizar para o necessário 
intercâmbio de informações são demasiado complicados para que possam funcionar 
eficientemente ou ser eficazes em tempo útil. Nomeadamente, a necessidade de apresentar um 
atestado formal de elegibilidade provou ser um obstáculo intransponível no caso da maior 
parte dos Estados-Membros. Tornou-se claramente evidente que a legislação eleitoral e a 
respectiva supervisão a nível nacional e/ou a nível local e descentralizado são muito 
diversificadas na UE-27 e que a aproximação das práticas nacionais defendida pela UE seria 
muito morosa, dispendiosa e intrusiva. Os problemas específicos estão relacionados com a 
identificação da autoridade competente, os formatos dos dados, a inexistência de prazos e a
transliteração. 

  
1 Artigo 39º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e artigo II-99º do Tratado que estabelece 
uma Constituição para a Europa. 
2 Quarto Considerando da Directiva 93/109/CE do Conselho.
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Como é sabido, a afluência às urnas nas eleições para o Parlamento Europeu tem descido 
constantemente, de 63%, em 1979, para menos de 46%, em 2004. Sendo embora difícil obter 
dados exactos, aparentemente só muito poucos cidadãos da UE se têm inscrito para votar fora 
do seu Estado-Membro de origem. Em 2004 apenas apresentaram a sua candidatura 57 
cidadãos não nacionais1. No entanto, a investigação efectuada pela Comissão permitiu 
detectar um aumento gradual do número de pessoas que querem exercer o seu direito de voto 
fora do seu Estado-Membro de origem2. Dada a crescente mobilidade da população que se 
seguiu ao alargamento de 2004, esta tendência irá previsivelmente manter-se.

Uma das razões da baixa participação registada até à data reside no facto de os cidadãos não 
nacionais serem desincentivados ou mesmo proibidos de se inscreverem em partidos políticos 
no seu Estado-Membro de residência. A Comissão tem razão em preocupar-se com esta 
situação e o Parlamento deve promover novos esforços tendentes a informar os cidadãos 
não nacionais sobre os seus direitos eleitorais (nos termos do artigo 12º da Directiva 
93/109/CE). Os partidos políticos devem acolher todos os cidadãos da UE, seja qual for a 
sua nacionalidade.

Os partidos políticos a nível europeu têm a obrigação específica de promover a participação 
activa dos cidadãos da UE nos processos políticos da União Europeia.

Alterações propostas

Após ter efectuado um estudo sobre as eleições de 2004 e procedido a uma ampla consulta, a 
Comissão concluiu que há muito poucas provas de dupla votação nas eleições para o 
Parlamento Europeu3. Foram tidas em conta várias opções, uma das quais consistia em manter 
o sistema actual, com o seu lamentável efeito em termos do reduzido número de indivíduos 
que optam por exercer os direitos eleitorais alargados que a sua cidadania europeia lhes 
confere. 

A Comissão propõe, portanto, várias medidas destinadas a simplificar o processo e a reduzir 
os encargos para as autoridades eleitorais e os indivíduos. Propõe a supressão do actual 
sistema de intercâmbio de informações, a manutenção da declaração formal, por parte dos
cidadãos da UE não nacionais, de que exercerão o seu direito de voto ou de elegibilidade
apenas num Estado-Membro, o reforço dos controlos ex-post e o agravamento das sanções por 
incumprimento. Propõe ainda que o atestado especial de elegibilidade dos candidatos seja 
igualmente suprimido. Na opinião do relator, o Parlamento deve aceitar sem reservas 
estas propostas técnicas.

O Parlamento deve também congratular-se com a intenção de pôr em vigor estas alterações a 
tempo de serem aplicadas nas eleições de 2009, com a inclusão de uma cláusula de revisão 
pós-2009 e com a exigência de os Estados-Membros informarem a Comissão das medidas 
adoptadas para transpor a directiva para a legislação nacional. O Parlamento deve insistir para

  
1 Num total de 8974 candidatos. 
2 Os valores indicativos avançados pela Comissão sugerem uma duplicação desse número entre 1994 e 2004. 
3 Poderíamos mesmo dizer que o problema não reside no facto de as pessoas votarem duas vezes (ou mais), mas 
sim no de não votarem.
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que a Comissão o mantenha plenamente informado dos progressos da transposição. 

Objectivos do Parlamento

Embora o Parlamento não tenha dificuldade em aceitar o conteúdo técnico das alterações 
propostas, resta a questão da interpretação do direito primário que, na opinião do relator, é 
demasiado restritiva no que se refere ao exercício do direito de elegibilidade num 
Estado-Membro que não o de origem. O problema assume especial acuidade no caso dos 
potenciais candidatos com dupla nacionalidade.

O interesse do Parlamento consiste em maximizar o número de pessoas que optam por exercer 
plenamente os seus direitos eleitorais. Numa era de crescente mobilidade dos cidadãos no 
território da União, é desejável que os direitos eleitorais sejam tanto quanto possível 
transferíveis, no interior do mercado único político.

Recorde-se que o Acto de 1976 proíbe o voto duplo (artigo 9º). Porém, não proíbe a 
candidatura em mais do que um círculo eleitoral. Por conseguinte, a questão da candidatura é 
regulada pela legislação nacional (artigo 8º). 

As "modalidades" prescritas na presente directiva, nos termos do nº 2 do artigo 19º, devem 
limitar-se ao estritamente necessário para dar cumprimento aos dois direitos previstos, ou 
seja, o direito de voto e o direito de elegibilidade num Estado-Membro que não o de origem, 
incluindo as disposições tendentes a permitir aos Estados-Membros assegurar o cumprimento 
da legislação. Contudo, o Conselho não deve introduzir novas condições a nível da UE para o 
exercício do direito de elegibilidade além das que são previstas na legislação nacional.

A Directiva 93/109/CE é, portanto, desproporcionada sob pelo menos três pontos de 
vista.

Em primeiro lugar, nos termos da alínea b) do seu artigo 3º, o cidadão tem direito de voto e é 
elegível "desde que não esteja privado desses direitos por força dos artigos 6º ou 7º". Nos 
termos do artigo 7º, o Estado-Membro de residência é obrigado a impedir um cidadão de votar 
assim que se prove que o mesmo está privado desse direito no seu Estado-Membro de origem 
"na sequência de uma decisão individual em matéria civil ou penal". O Estado-Membro de 
residência deve adoptar tais medidas preventivas, independentemente de a sua legislação 
nacional prever ou não a privação dos direitos eleitorais do indivíduo, pela mesma infracção e 
da mesma forma. O Estado-Membro de residência não tem o direito de exercer o seu poder 
discricionário e decidir caso a caso, à luz da sua legislação nacional. Pode acontecer, portanto,
que um indivíduo seja injustamente penalizado e discriminado em razão da sua nacionalidade.

Além disso, nos termos do nº 1 do artigo 6º, um cidadão da União que não seja elegível na 
sequência de uma decisão individual em matéria civil ou penal, "por força do direito do 
Estado-Membro de residência ou do seu Estado-Membro de origem", fica privado do 
exercício do seu direito de elegibilidade. Este segundo aspecto suscita as mesmas críticas que 
foram formuladas mais atrás relativamente ao direito de voto. 

Um pormenor interessante é que essa proibição geral só se aplica às eleições para o 
Parlamento Europeu. No que se refere às eleições autárquicas, o Estado-Membro de 
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residência tem poderes de apreciação: "…podem dispor que… fica privado …"1. 
Finalmente, em incumprimento aparente do Acto de 1976, o artigo 4º da Directiva de 1993 
estabelece categoricamente que: " Ninguém pode ser candidato em vários Estados-Membros 
num mesmo acto eleitoral". Esta proibição excede o estritamente necessário para assegurar 
que qualquer cidadão da UE é elegível desde que preencha todas as outras condições "a que a 
legislação desse Estado sujeita o direito de voto e a elegibilidade dos seus nacionais" (alínea 
b) do artigo 3º). Esta proibição é desproporcionada, pois um Estado-Membro pode 
perfeitamente assumir a posição de que não tem objecções contra candidaturas múltiplas, nos 
termos da sua legislação nacional. Efectivamente, muitos Estados-Membros autorizam as 
candidaturas múltiplas no seu próprio Estado. (Escusado será dizer que um candidato eleito 
em mais do que um círculo eleitoral terá de optar por um desses círculos, que representará no 
Parlamento).

Em suma, o Parlamento, ao ser consultado sobre a Directiva em apreço, deve colocar 
duas questões:

1. Por que razão um cidadão privado do direito de voto ou de elegibilidade num 
Estado-Membro fica automaticamente privado dos mesmos direitos noutro 
Estado-Membro?

2. Por que razão um candidato não pode ser elegível simultaneamente em mais do
que um Estado-Membro?

  
1 Nº 1 do artigo 5º da Directiva 94/80/CE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1994, que estabelece as regras de 
exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas dos cidadãos da União residentes num 
Estado-membro de que não tenham a nacionalidade, JO L 368 de 31/12/1994, p.38.
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