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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este indicat prin caractere 
cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o indicaţie 
pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 93/109/CE 
în ceea ce priveşte unele norme de exercitare a dreptului 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
(COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Consiliului (COM(2006)0791)1,

– având în vedere comunicarea Comisiei (COM(2006)790 final)2

– având în vedere Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot 
universal direct3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2004/20034 privind statutul şi finanţarea partidelor 
politice la nivel european,

– având în vedere articolul 39 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene5 şi 
articolul II – 99 din Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa,

– având în vedere articolul 19 alineatul (2) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C6-0066/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituţionale şi avizul Comisiei pentru 
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenţionează să modifice 

  
1 Nepublicată încă în JO.
2 Alegerile europene din anul 2004, raportul Comisiei privind participarea cetăţenilor Uniunii Europene în statele 
membre de reşedinţă (Directiva 93/109/CE) şi normele electorale (Decizia 76/787/CE, astfel cum a fost 
modificată prin Decizia 2002/772/CE, Euratom).
3 JO L 278, 8.10.1976, p. 5.
4JO L 297/1, 15.11.2003.
5 JO C 364 E, 18.12.00, p. 18.
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în mod substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 1a (nou)

(1a) Mobilitatea din ce în ce mai mare a 
persoanelor la frontierele interne ale 
Uniunii face ca necesitatea asigurării 
unor drepturi democratice pe deplin 
transferabile să devină imperioasă, atât în 
ceea ce priveşte alegerile pentru 
Parlamentul European, cât şi alegerile 
municipale, la fel ca şi necesitatea de a le 
garanta cetăţenilor că nu îşi vor pierde 
drepturile democratice din cauză că 
trăiesc într-un alt stat membru decât al 
lor.

Amendamentul 2
Considerentul 2a (nou)

(2a) Ultima interdicţie depăşeşte ceea ce 
este necesar pentru a le garanta 
cetăţenilor Uniunii că nu sunt 
discriminaţi pe motive de naţionalitate 
atunci când îşi exercită dreptul de a 
candida. Statele membre ar trebui să aibă 
libertatea de a hotărî dacă permit sau nu 
candidatura în mai multe state în cadrul 
aceloraşi alegeri, iar partidele politice ar 
trebui lăsate să decidă dacă încurajează 
sau nu candidaturile multiple.

Justificare

See corresponding amendment 14.
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Amendamentul 3
Considerentul 2b (nou)

(2b) Actul privind alegerea membrilor 
Parlamentului European prevede ca, în 
lipsa unor dispoziţii în legislaţia primară, 
legea electorală să urmeze reglementările 
naţionale; mai mult, legislaţia primară 
interzice în mod expres votul dublu, dar 
nu statuează cu privire la dubla 
candidatură.

Justificare

See corresponding amendment 14.

Amendamentul 4
Considerentul 3a (nou)

(3a) Sancţionarea obligatorie, de către 
statul membru de reşedinţă, a 
incapacităţii în ceea ce priveşte dreptul de 
a candida, constituie o condiţie 
suplimentară pentru exercitarea 
respectivului drept, ceea ce nu este în 
conformitate nici cu litera, nici cu spiritul 
articolului 19 alineatul (2) din Tratatul 
CE. Statul membru de reşedinţă ar trebui 
să aibă libertatea de a stabili dacă, în 
conformitate cu legislaţia sa naţională, o 
anumită persoană ar fi  decăzută din 
dreptul de a candida în alegeri în aceleaşi 
circumstanţe şi în acelaşi mod şi de a 
decide el însuşi dacă să sancţioneze 
incapacitatea aplicabilă în statul de 
origine.

Justification

See corresponding amendment 15.

Amendamentul 5
Considerentul 3c (nou)
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Consiliul nu ar trebui să treacă dincolo de 
ceea ce a stat în intenţia prevederilor 
legislaţiei primare, iar „normele” 
prescrise de prezenta directivă în temeiul 
articolului 19 alineatul (2) din Tratatul 
CE ar trebui să se limiteze la ceea ce este 
strict necesar pentru transpunerea în 
practică a celor două drepturi avute în 
vedere, adică dreptul de a vota şi dreptul 
de a candida în alegeri într-un alt stat 
decât cel de origine, fără a introduce 
condiţii în ceea ce priveşte exercitarea 
respectivelor drepturi, altele decât, sau în 
plus faţă de cele prevăzute de legislaţia 
statului de rezidenţă.

Justificare

See corresponding amendments 14, 15 and 18.

Amendamentul 6
Considerentul 5

(5) În consecinţă, obligaţia impusă 
candidaţilor de a prezenta această 
adeverinţă ar trebui eliminată şi înlocuită 
cu o menţiune în acelaşi sens, inserată în 
declaraţia publică ce le incumbă acestora

(5) În consecinţă, obligaţia impusă 
candidaţilor de a prezenta această 
adeverinţă ar trebui eliminată şi înlocuită 
cu o menţiune facultativă în acelaşi sens, 
inserată în declaraţia publică ce le incumbă 
acestora.

Justificare

See corresponding amendments 20 and 21.

Amendamentul 7
Considerentul 6

Statele membre gazdă ar trebui să fie 
obligate să notifice statul membru de 
origine cu privire la această declaraţie, 
spre a se asigura că respectivul candidat 
comunitar nu a fost, în realitate, decăzut 
din acest drept în statul membru de 
origine.

eliminat
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Justificare

See corresponding amendments 20 and 21.

Amendamentul 8
Considerentul 9

(9) În consecinţă, schimbul de informaţii 
trebuie suprimat, însă obligaţia electorului 
sau a candidatului de a prezenta o 
declaraţie prin care se angajează să îşi 
exercite dreptul de vot sau să candideze
numai în statul membru de reşedinţă 
trebuie menţinută.

(9) În consecinţă, schimbul de informaţii 
trebuie suprimat, însă obligaţia electorului 
de a prezenta o declaraţie prin care se 
angajează să îşi exercite dreptul de vot 
numai în statul membru de reşedinţă 
trebuie menţinută.

Justificare

See corresponding amendments 14 and 19.

Amendamentul 9
Considerentul 10

(10) Mai mult, pentru a descuraja votul 
dublu, dubla candidatură şi exercitarea 
dreptului de vot sau de a candida după 
decăderea din aceste drepturi, statele 
membre de reşedinţă trebuie să ia măsuri 
pentru ca încălcarea obligaţiilor prevăzute 
de directivă să fie sancţionată în mod 
corespunzător .

(10) Mai mult, statele membre de reşedinţă 
trebuie să ia măsuri pentru ca inexactităţile 
din declaraţiile publice făcute de cetăţenii 
Uniunii prevăzute de directivă să fie 
sancţionate în mod corespunzător .

Justification

See corresponding amendments 17 and 22.

Amendamentul 10
Considerentul 10a (nou)

(10a) În conformitate cu articolul 12 din 
Directiva 93/109/CE, statele membre au 
datoria de a informa cetăţenii UE, pe 
deplin şi în timp util, înainte de fiecare 
alegeri pentru Parlamentul European, cu 
privire la dreptul lor de a vota şi de a 
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candida în statul membru de 
reşedinţă;statele membre trebuie să fie 
sprijinite de Parlamentul European şi 
Comisie, ca şi de partidele politice, atât la 
nivel european, cât şi la nivel naţional, 
pentru a alege cele mai bune practici în 
materie, în scopul îmbunătăţirii 
procentului de participare la vot.

Amendamentul 11
Considerentul 11

(11) În raportul pe care trebuie să-l 
întocmească cu privire la aplicarea 
directivei modificate la alegerile pentru 
Parlamentul European din 2009, Comisia –
pe baza informaţiilor furnizate de statele 
membre, – trebuie să-şi fundamenteze 
analiza în special pe rezultatele 
controalelor şi verificărilor efectuate de 
statele membre după alegeri, pentru a 
determina amploarea fenomenului de vot 
dublu şi candidatură dublă, în cazul în 
care acesta se manifestă.

(11) În raportul pe care trebuie să-l 
întocmească cu privire la aplicarea 
directivei modificate la alegerile pentru 
Parlamentul European din 2009, Comisia –
pe baza informaţiilor furnizate de statele 
membre, – trebuie să-şi fundamenteze 
analiza în special pe rezultatele 
controalelor şi verificărilor efectuate de 
statele membre după alegeri, pentru a 
determina amploarea fenomenului de vot 
dublu, în cazul în care acesta se manifestă.

Justificare

See corresponding amendments 14 and 19.

Amendamentul 12
Considerentul 12

(12) Verificarea sistematică a tuturor 
voturilor şi tuturor candidaturilor ar fi 
disproporţionată în raport cu problemele 
identificate şi ar fi greu de realizat, întrucât 
statele membre nu dispun de sisteme 
uniformizate de înregistrare şi stocare a 
datelor privind rata reală de participare la 
alegeri şi candidaturile depuse; în 
consecinţă, controalele efectuate de statele 
membre ar trebui să fie orientate asupra 
situaţiilor în care probabilitatea votului 
dublu sau a dublei candidaturi este mai 

(12) Verificarea sistematică a tuturor 
voturilor ar fi disproporţionată în raport cu 
problemele identificate şi ar fi greu de 
realizat, întrucât statele membre nu dispun 
de sisteme uniformizate de înregistrare şi 
stocare a datelor privind rata reală de 
participare la alegeri; în consecinţă, 
controalele efectuate de statele membre ar 
trebui să fie orientate asupra situaţiilor în 
care probabilitatea votului dublu este mai 
mare,
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mare,

Justification

See corresponding amendments 14 and 19.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL (1a)

Articolul 3 (Directiva 93/109)/CE)

(1a) Articolul 3 se înlocuieşte cu 
următorul text:

„Articolul 3
Orice persoană care, la data de referinţă:

(a) este cetăţean al Uniunii, în sensul 
articolului 17 alineatul (1) din Tratat;
(b) nu este cetăţean al statului membru de 
reşedinţă, însă îndeplineşte condiţiile cu 
privire la dreptul de vot şi de candidatură 
pe care respectivul stat le impune 
propriilor cetăţeni; 

are dreptul să voteze şi să candideze la 
alegerile pentru Parlamentul European 
din statul membru de reşedinţă, dacă 
statul membru de reşedinţă nu-l împiedică 
să-şi exercite aceste drepturi în temeiul 
articolelor 6 şi 7.
În cazul în care, pentru a candida, 
cetăţenii statului membru de reşedinţă 
trebuie să fi avut această calitate pe
durata unei perioade minime impuse, se 
consideră că cetăţenii Uniunii îndeplinesc 
respectiva condiţie dacă au dobândit 
cetăţenia unui stat membru în urmă cu tot 
atâta timp.

Justification

The rights of EU citizens to vote or stand as a candidate in the Member State of residence 
must be in line with the rights of citizens of the Member State of residence. The amendment 
replaces the words "unless deprived of those rights pursuant to Articles 6 and 7" by the words 
"unless precluded from exercising those rights by the Member State of residence pursuant to 
Articles 6 and 7" in order to show that there may not be an automatism. Any deprivation of 
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electoral rights must be the result of an individual decision taken by the competent authorities 
of the Member State of residence in conformity with their national law.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 1 PUNCTUL (1b) (nou)

Articolul 4 alineatul (2) (Directiva 93/109)/CE)

(1b) La articolul 4, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
"2. Electorii comunitari pot candida în 
mai multe state membre, în cadrul 
aceloraşi alegeri, atâta timp cât legislaţia 
statului membru de reşedinţă nu exclude 
această posibilitate în cazul propriilor 
cetăţeni, iar electorul comunitar 
îndeplineşte condiţiile impuse pentru a 
candida de celălalt stat membru în cauză.

Justification

The Act of 1976 explicitly excludes double voting, but does not exclude double candidature. 
According to the applicable primary law it is therefore up to the discretion of the Member 
State concerned to allow dual candidature.

Amendamentul 15
ARTICOLUL 1 PUNCTUL (2) LITERA (A) (nouă)

Articolul 6 alineatul (1) (Directiva 93/109)/CE)

(1a) alineatul (1) se înlocuieşte cu 
următorul text:
"1. Statul membru de reşedinţă poate 
dispune ca cetăţenii Uniunii care, printr-o 
sentinţă individuală civilă sau penală, au 
fost decăzuţi din dreptul de a candida în 
conformitate cu legislaţia statului 
membru de origine, să fie privaţi de 
exercitarea respectivului drept în statul 
membru de reşedinţă, în cadrul alegerilor 
pentru Parlamentul European, dacă 
pentru acelaşi delict şi în aceleaşi 
circumstanţe ar fi fost decăzuţi din acest 
drept în conformitate cu legislaţia statului 
membru de reşedinţă.
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Justification

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 
"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.

Amendamentul 16
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (A) (nouă)

Articolul 6 alineatul (2) (Directiva 93/109)/CE)

2. Statul membru de reşedinţă verifică dacă 
cetăţenii Uniunii care şi-au exprimat 
dorinţa de a-şi exercita dreptul de a candida 
nu au fost decăzuţi din acest drept în statul
membru de origine, printr-o sentinţă 
individuală civilă sau penală.

2. Statul membru de reşedinţă poate 
verifica dacă cetăţenii Uniunii care şi-au 
exprimat dorinţa de a-şi exercita dreptul de 
a candida nu au fost decăzuţi din acest 
drept în statul membru de origine, printr-o 
sentinţă individuală civilă sau penală.

Justification

It ought to be up to the discretion of the Member State of residence to check whether a 
candidate has been deprived of his right to stand as a candidate in the home Member State.

Amendamentul 17
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2) LITERA (B) (nouă)

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 cu privire la 
declaraţia menţionată la articolul 10 
alineatul (1). În acest scop, informaţiile 
pertinente disponibile, în mod normal, în 
statul membru de origine vor fi furnizate în 
timp util şi în mod corespunzător; aceste 
informaţii nu pot cuprinde decât 
amănuntele strict necesare aplicării 
prezentului articol şi pot fi utilizate 

3. În sensul alineatului (2) din prezentul 
articol, statul membru de reşedinţă poate 
notifica statul membru de origine cu privire 
la declaraţia menţionată la articolul 10 
alineatul (1). În acest scop, informaţiile 
pertinente disponibile, în mod normal, în 
statul membru de origine vor fi furnizate în 
timp util şi în mod corespunzător; aceste 
informaţii nu pot cuprinde decât 
amănuntele strict necesare aplicării 
prezentului articol şi pot fi utilizate 
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exclusiv cu această finalitate. În cazul în 
care informaţiile furnizate infirmă 
cuprinsul declaraţiei, statul membru de 
reşedinţă ia măsurile necesare pentru a 
împiedica depunerea respectivei 
candidaturi.

exclusiv cu această finalitate.

Justification

It ought to be up to the discretion of the Member State of residence to inform the home 
Member State about a candidate's formal declaration and to decide about the consequences 
of inaccuracies.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (2a) (nou)

Articolul 7 (Directiva 93/109)/CE)

(2a) Articolul 7 se înlocuieşte cu 
următorul text:

„Articolul 7
1. Statul membru de reşedinţă poate 
dispune ca cetăţenii Uniunii care, printr-o 
sentinţă individuală civilă sau penală, au 
fost decăzuţi din dreptul de a vota în 
conformitate cu legislaţia statului 
membru de origine, să fie privaţi de 
exercitarea respectivului drept în statul 
membru de reşedinţă, în cadrul alegerilor 
pentru Parlamentul European, dacă 
pentru acelaşi delict şi în aceleaşi 
circumstanţe ar fi fost decăzuţi din acest 
drept în conformitate cu legislaţia statului 
membru de reşedinţă.

2. În sensul alineatului (1) din prezentul 
articol, statul membru de reşedinţă poate 
notifica statul membru de origine cu 
privire la declaraţia menţionată la 
articolul 9 alineatul (2). În acest scop, 
informaţiile pertinente disponibile, în mod 
normal, în statul membru de origine vor fi 
furnizate în timp util şi în mod 
corespunzător; aceste informaţii nu pot 
cuprinde decât amănuntele strict necesare 
aplicării prezentului articol şi pot fi 
utilizate exclusiv cu această finalitate.



PR\661943RO.doc 15/21 PE 386.572v01-00

RO

3. Statul membru de origine poate pune la 
dispoziţia statului membru de reşedinţă, 
în timp util şi în mod corespunzător, toate 
informaţiile necesare pentru aplicarea 
prezentului articol.”

Justificare

The amendment puts the right to vote in line with the right to stand as a candidate and is 
based on the same reasoning as amendment 15.

Amendamentul 19
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (3) LITERA (-a) (nouă)

Articolul 10 alineatul (1) litera (b) (Directiva 93/109)/CE)

(-a) la alineatul (1), litera (b) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(b) dacă este cazul, atunci când 
candidează în cadrul alegerilor pentru 
Parlamentul European în alt stat membru 
şi”

Justification

If dual candidacy is no longer excluded by the Directive, it should be handled in a transparent 
manner.

Amendamentul 20
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (3) LITERA (a) (nouă)

Articolul 10 alineatul (1) litera (d) (Directiva 93/109)/CE)

(d) că nu a fost decăzut din dreptul de a 
candida în statul membru de origine.

eliminat

Justificare

Consistent with the above.

Amendamentul 21
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (3) LITERA (c)

Articolul 10 alineatul (3) (Directiva 93/109)/CE)

(c) alineatul (3) se renumerotează alineatul (c) alineatul (3) se renumerotează alineatul 
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(2). (2) şi se modifică după cum urmează:
„De asemenea, statul membru de 
reşedinţă poate cere cetăţenilor 
comunitari îndrituiţi să candideze 
prezentarea unui document valabil de 
identitate. Tot astfel, el le poate cere să 
indice data de la care au dobândit 
calitatea de cetăţeni ai unui stat membru 
şi dacă au fost decăzuţi din dreptul de a 
candida în statul membru de origine.”

Justification

Consistent with amendment 20.

Amendamentul 22
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (4)

Articolul 13 (Directiva 93/109)/CE)

1. Statul membru de reşedinţă ia măsurile 
necesare pentru asigura sancţionarea acelor 
inexactităţi din declaraţiile publice 
prevăzute la articolul 9 alineatul (2) şi 
articolul 10 alineatul (1) care au drept 
efect încălcarea obligaţiilor impuse prin 
prezenta Directivă cu pedepse efective, 
proporţionale şi disuasive.

1. Statul membru de reşedinţă ia măsurile 
necesare pentru asigura sancţionarea 
inexactităţilor din declaraţiile publice 
prevăzute la articolul 9 alineatul (2) şi 
articolul 10 alineatul (1) cu pedepse 
efective, proporţionale şi disuasive.

2. În exerciţiul obligaţiei de a se informa 
impusă la articolul 12, statul membru de 
reşedinţă informează electorii şi candidaţii 
cu privire la pedepsele prevăzute la 
alineatul (1) din prezentul articol.

2. În exerciţiul obligaţiei de a se informa 
impusă la articolul 12, statul membru de 
reşedinţă informează electorii şi candidaţii 
cu privire la pedepsele prevăzute la 
alineatul (1) din prezentul articol.

Justificare

The wording of the provision as proposed by the Commission gives the impression as if the 
Directive creates direct obligations for the citizen of the Union which is and cannot be the 
case.
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EXPLANATORY STATEMENT

The Commission has tabled a proposal for a Council Directive to amend Directive 93/109/EC 
of 6 December 1993 which lays down certain detailed arrangements for the exercise of the 
right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for EU citizens 
residing in a member state of which they are not nationals. 

The proposal is drawn up after an assessment of the practical experience of previous elections, 
and particularly those of 2004 about which a detailed study was commissioned. This 
monitoring exercise is summarised in a Communication from the Commission COM(2006) 
790 final of 12 December 2006, with three supporting documents SEC(2006) 1645, 1646, 
1647.

Under the terms of Article 19.2 TEC the Parliament is merely consulted on this proposal and 
the Council has to act unanimously.

Background

The 1976 Act establishing direct elections to the European Parliament provides in Article 8 
that where it is silent, ‘the electoral procedure shall be governed in each Member State by its 
national provisions’. 

Article 9 says that: ‘No one may vote more than once in any election of members of the 
European Parliament’. No similar provision is made with regard to candidature. 

The Treaty of Maastricht established a citizenship of the Union with certain electoral rights. 
Article 19(2) TEC, as amended by Maastricht, says:

‘Without prejudice to Article 190(4) [the uniform electoral procedure] and to the 
provisions adopted for its implementation, 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 in elections to the European Parliament in the Member State in which he 
resides, under the same conditions as nationals of that State. This right shall be 
exercised subject to detailed arrangements adopted by the Council, acting 
unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European 
Parliament; these arrangements may provide for derogations where warranted by 
problems specific to a Member State.’ (the author's emphasis)

It should be noted that the Treaty provides electoral rights for non-nationals resident in 
another member state while it does not deprive the citizen of those same rights in their own 
member state. In other words, the Treaty confers new genuine citizen's rights on the citizens 
of the Union rather than substituting for existing ones.

Citizens' electoral rights have since been consolidated in the Charter of Fundamental Rights 
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and in the Treaty establishing a Constitution for Europe1.

The 1993 Directive

Consequent on Maastricht, the 1993 legislation sought to lay down detailed arrangements in 
order to ‘abolish the nationality requirement which currently has to be satisfied in most 
Member States in order to exercise those rights’2. Directive 93/109/EC, duly respecting the 
principles of subsidiarity and proportionality, stopped way short of harmonising national 
electoral systems. However, while trying to respect the freedom of the citizen to choose where 
to exercise his or her electoral rights, it chose to interpret the Treaty narrowly by conflating 
the two specific rights, the right to vote and the right to stand as a candidate. 

As far as the right to be on the electoral roll is concerned, it is the case that very many people 
can be registered to vote in more than one place at different residencies both within their own 
and other member states. The legislation sought to ensure that, despite multiple registrations, 
the citizen actually voted only once. It applied the same approach to candidature.

In 1993 a complicated system of information exchange was put in place whereby (i) the 
citizen wishing to enrol has to provide, beyond the normal identity and residency checks, a 
formal declaration of his or her intention to vote or to stand only once, and, if wishing to be a 
candidate, an official attestation from a competent authority of the home state that he or she is 
not disqualified from standing; (ii) the authorities in the member state of residence have to 
check whether the individual is banned from exercising his or her electoral rights in their 
home member state and, in any case, they have to inform the home member state of the 
identity of its nationals registered to vote and stand in their place of residence; and (iii) the 
authorities of the home state have to ensure that the same individuals do not vote or stand at 
home. 

Some problems

Practical experience suggests that the administrative procedures for the necessary information 
exchange are too cumbersome either to work efficiently or to be effective in time. In 
particular, the need to provide a formal attestation of eligibility to stand as a candidate proves 
to be an insurmountable obstacle in the case of most member states. It has become clear that 
electoral law and its national and/or decentralised local supervision remain hugely diverse 
across the EU-27, and, equally, that approximation of these national practices championed by 
the EU would be very time-consuming, costly and intrusive. Specific problems relate to the 
identification of the competent authority, the formatting of data, lack of deadlines, and 
transliteration. 

As we know, turnout in the European Parliamentary elections has fallen steadily from 63% in 
1979 to below 46% in 2004. Although accurate data is hard to come by, it appears that very 
few EU citizens have been registering to vote outside their home state. In 2004 only 57 non-

  
1 Article 39 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article II-99 of the Treaty 
establishing a Constitution for Europe.
2 Fourth recital of Council Directive 93/109/EC.
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nationals stood as candidates1. Nevertheless, the Commission's research has identified a 
gradual rise in the number of people wishing to exercise their right to vote outside their home 
state2. With the increased mobility of the population subsequent to the 2004 enlargement, we 
can expect that trend to continue. 

One reason for such low participation to date is that non-nationals are discouraged - and in 
some cases even prohibited - from joining political parties in their state of residence. The 
Commission is right to be concerned about this state of affairs, and Parliament should 
encourage all further efforts to inform non-nationals of their electoral rights (under 
Article 12 of Directive 93/109/EC). Political parties should be welcoming to all EU 
citizens whatever their nationality.

Political parties at European level have a particular duty to encourage the active engagement 
of EU citizens in the political processes of the European Union;

Proposed changes

Having conducted its study of the 2004 elections and having consulted widely, the 
Commission concludes that there is very little evidence of double voting in European 
Parliamentary elections3. It considered a number of options, including staying with the present 
system with its depressing effect on the number of individuals choosing to exploit their wider 
electoral rights as derived from EU citizenship. 

The Commission therefore proposes a number of measures designed to simplify the procedure 
and to lessen the burden on electoral authorities and individuals. It proposes to scrap the 
current information exchange system but maintain the individual declaration not to vote or 
stand twice, strengthen ex-post checks and increase penalties for infringement. The special 
attestation of eligibility for candidates would also be abolished. In the view of the 
rapporteur, Parliament should welcome these technical proposals without reservation.

Parliament should also welcome the intention to give effect to these changes in time for the 
2009 elections, the inclusion of a revision clause post-2009, and the requirement for member 
states to inform the Commission about how they transpose the directive into national law. 
Parliament should insist that it is kept fully informed by the Commission about the progress 
of transposition. 

Parliament’s objectives

While Parliament would have no difficulty with the technical substance of the changes 
proposed, there remains the matter of the interpretation of the primary law which 
interpretation, in the view of the rapporteur, is excessively narrow in respect of giving effect 
to the right to stand as a candidate in a member state other than one’s own. The problem is 
particularly acute with respect to potential candidates who hold dual nationality. 

  
1 Out of a total of 8974 candidates.
2 The Commission's tentative figures suggest a doubling of the number from 1994 to 2004.
3 Rather, it might be said that the lack of people voting once is more of an issue than the threat of people voting 
twice (or more).
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Parliament’s interest is in maximising the number of people who choose to exercise their 
electoral rights to the full. In the age of increased citizen mobility across the internal frontiers 
of the Union, it is desirable to make electoral rights as portable as possible within the single 
political market. 

One recalls that the 1976 Act prohibits double voting (Article 9). It does not prohibit standing 
as a candidate in more than one electoral constituency. The matter of candidature, therefore, 
remains a matter for national law (Article 8). 

The ‘detailed arrangements’ prescribed for this Directive in Article 19(2) must be limited to 
what is strictly necessary to give effect to the two intended rights – that is, both to vote and to 
stand in a state other than one’s own. This includes arrangements for member states to ensure 
that the law is observed. The Council may not, however, introduce new conditions at the EU 
level for the exercise of the right to stand as a candidate other than or beyond those foreseen 
in national law. 

Directive 93/109 is therefore disproportionate in at least three respects.

First, according to its Article 3(b), the citizen can vote or stand ‘unless deprived of those 
rights pursuant to Articles 6 and 7’. Under Article 7 the state of residence is obliged to stop a 
citizen from voting as soon as it is proven that this person is deprived of those rights ‘through 
an individual civil law or criminal law decision’ in the home state. The state of residence must 
take such preventative action regardless of whether the individual would have been deprived 
of his or her electoral rights according to the national law of the state of residence concerned 
for the same misdemeanour and in the same manner. The state of residence is not entitled to 
use its discretion on a case by case basis in the light of its own national legislation. Therefore, 
it could be that an individual is unfairly penalised and discriminated against on the grounds of 
his or her nationality. 

Moreover, under Article 6(1) a citizen is precluded from standing if legally deprived of his or 
her right to stand ‘under either the law of the Member State of residence or the law of his 
home Member State’. The second aspect provokes the same criticism as formulated above 
with respect to the right to vote.

Interestingly, this blanket prohibition only pertains to European Parliamentary elections. As 
far as municipal elections are concerned, the state of residence has a power of discretion: ‘… 
may provide that … shall be precluded …’1. 

Finally, and in apparent breach of the 1976 Act, Article 4 of the 1993 Directive lays down 
categorically that: ‘No one may stand as a candidate in more than one Member State at the 
same election.’ Such a prohibition goes beyond what is strictly necessary to ensure that an EU 
citizen stands as a candidate under the same conditions as the state of residence ‘imposes by 
law on its own nationals’ (Article 3(b)). This prohibition is disproportionate because a 

  
1 Article 5(1) of  Council Directive 94/80/EC of December 1994 laying down detailed arrangements for the 
exercise of the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by citizens of the Union residing in 
a Member State of which they are not nationals, OJ L 368 of 31/12/1994, p.38.
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member state may very well take the view that it has no objection under its national law to 
multiple candidatures. Indeed, many member states permit multiple candidatures within their 
own state. (Needless to add, a candidate successful in being elected in more than one 
constituency has to choose the place for which he or she will sit in the Parliament.) 

In short, the Parliament, in being consulted about this Directive, should pose two 
questions: 

1. Why should being deprived of the right to vote or stand as a candidate in one 
member state automatically deprive the citizen of the same rights in another?

2. Why should a candidate not be able to stand in more than one member state at 
the same time?
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