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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2013/1/ЕС НА СЪВЕТА
от 20 декември 2012 година
за изменение на Директива 93/109/ЕО по отношение на някои от условията и реда за упражняване
на правото на граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, да
бъдат избирани в избори за Европейски парламент
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(4)

Трудностите, с които се сблъскват тези граждани при
намиране на органите, оправомощени да издадат посо
ченото удостоверение, и получаването му навреме, е
пречка за упражняването на правото да бъдат избирани
и допринася за малкия брой граждани на Съюза, които се
кандидатират на изборите за Европейски парламент в
държавата членка по пребиваване.

(5)

Изискването за тези кандидати да представят такова удос
товерение следва съответно да бъде отменено и заменено с
изявление, с което да се потвърждава, че съответното лице
не е било лишавано от правото да бъде избирано на
изборите за Европейски парламент, което изявление да
бъде включено в официалната декларация, която се
изисква да бъде представена от въпросните граждани
като част от заявлението за кандидатиране.

(6)

От държавите членки по пребиваване следва да се изисква
да уведомят държавата членка по произход относно
такива декларации, за да се провери дали гражданинът
на Съюза наистина не е лишен от правото да бъде
избиран на изборите за Европейски парламент в
държавата членка по произход. При получаването на
това уведомление държавата членка по произход следва
да предостави на държавата членка по пребиваване необ
ходимата информация в срок, който да позволява ефек
тивната оценка на допустимостта на кандидатурата.

(7)

В случай че държавата членка по произход не предостави
информацията навреме, това не следва да води до
лишаване от правото кандидатът да бъде избиран в
държавата членка по пребиваване. В случай че необхо
димата информация бъде предоставена по-късно,
държавата членка по пребиваване следва да направи необ
ходимото с подходящи средства и в съответствие с пред
видените за целта процедури в националното право, така
че да не могат да бъдат избрани или да упражняват
мандата си граждани на Съюза, които в своята държава
членка по произход са лишени от правото да бъдат
избирани, но са били регистрирани като кандидати или
вече са избрани.

(8)

Доколкото процедурата за проверка на допустимостта в
държава членка по необходимост води до предприемането
на допълнителни административни стъпки за гражданин
на друга държава членка в сравнение с тези за гражданите
на въпросната държава членка, за държавите членки
следва да бъде възможно да определят различен срок за
подаване на заявлението за кандидатиране за граждани на
Съюза, които не са граждани на съответната държава, от
определения за собствените граждани срок. Разликата в
крайните срокове следва да бъде ограничена до това,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 22, параграф 2 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като взе предвид становището на Европейския парламент (1),
в съответствие със специална законодателна процедура,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

Правото на всеки гражданин на Съюза да избира и да
бъде избиран в изборите за Европейски парламент в
държавата членка, в която пребивава, е признато в член
20, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането
на Европейския съюз и в член 39, параграф 1 от Хартата
на основните права на Европейския съюз. В Директива
93/109/ЕО на Съвета от 6 декември 1993 г. за
определяне на условията и реда за упражняване на
правото да избират и да бъдат избирани в избори за
Европейски парламент от граждани на Съюза, преби
ваващи в държава членка, на която не са граждани (2),
са предвидени редът и условията за упражняването на
това право.
Докладите на Комисията от 12 декември 2006 г. и от
27 октомври 2010 г. за прилагането на Директива
93/109/ЕО за изборите през 2004 г. и съответно през
2009 г. показаха необходимостта от изменение на
определени разпоредби на Директива 93/109/ЕО.
Директива 93/109/ЕО предвижда, че всеки гражданин на
Съюза, който е лишен, съгласно законодателството на
държавата членка по пребиваване или законодателството
на държавата членка по произход, от правото да бъде
избиран, няма право да упражнява това право в
държавата членка по пребиваване в избори за Европейски
парламент. За тази цел Директива 93/109/ЕО изисква от
гражданин на Съюза, при представяне на заявлението си
за кандидатиране в държава членка, различна от
държавата членка по произход, да представи удосто
верение от компетентните административни органи на
държавата членка по произход, с което да се удосто
верява, че съответното лице не е лишавано от правото
да бъде избирано в държавата членка по произход или
че на въпросните органи не им е известно за съществу
ването на такова лишаване от права.

(1) Законодателни резолюции на Европейския парламент от 26 септември
2007 г. (ОВ C 219 Е, 28.8.2008 г., стр. 193) и от 20 ноември
2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник).
(2) ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34.
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което е необходимо и пропорционално, за да се даде
възможност получената информация от държавата
членка по произход да бъде взета своевременно под
внимание с оглед отхвърлянето на заявлението преди
номинирането на кандидатите. Определянето на такъв
отделен срок не следва да влияе на сроковете за задъл
женията на другите държави членки да изпращат
уведомления съгласно Директива 93/109/ЕО.
(9)

С цел улесняване на комуникацията между националните
органи държавите членки следва да определят една точка
за контакт, която да отговаря за изпращането на
информация относно тези кандидати.

(10)

За да се осигури по-ефективно идентифициране на канди
датите, които са регистрирани както в списъците в своята
държава членка по произход, така и в списъците в
държавата членка по пребиваване, данните, които се
изискват от граждани на Съюза при подаване на
заявление за кандидатиране на изборите в държавата
членка по пребиваване, следва да включват техните дата
и място на раждане, както и последната адресна
регистрация в държавата членка по произход.

(11)

(12)

В съответствие със Съвместната политическа декларация
от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на
Комисията относно обяснителните документи държавите
членки са поели ангажимент в обосновани случаи да
прилагат към съобщението за своите мерки за транс
пониране един или повече документи, обясняващи
връзката между елементите на дадена директива и съот
ветстващите им части от националните инструменти за
транспониране. По отношение на настоящата директива
законодателят смята, че предоставянето на тези
документи е обосновано.
Директива 93/109/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Директива 93/109/ЕО се изменя, както следва:
1) Член 6 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
„1.
Всеки гражданин на Съюза, който пребивава в
държава членка, на която не е гражданин, и който чрез
индивидуално съдебно или административно решение,
което да подлежи на съдебен контрол с правни средства
за защита, е лишен от правото да бъде избиран съгласно
законодателството на държавата членка по пребиваване
или законодателството на държавата членка по произход,
няма право да упражнява това право в държавата членка
по пребиваване в избори за Европейски парламент.“
б) параграф 2 се заменя със следното:
„2.
Държавата членка по пребиваване проверява дали
гражданите на Съюза, изразили желание да упражнят
правото си да бъдат избирани, не са били лишени от
това право в държавата членка по произход чрез индиви
дуално съдебно или административно решение, което да
подлежи на съдебен контрол с правни средства за защита.“
в) добавяте се следните параграфи:
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„3.
За целите на параграф 2 от настоящия член
държавата членка по пребиваване уведомява държавата
членка по произход относно декларацията по член 10,
параграф 1. За целта съответната информация, с която
разполага държавата членка по произход, се предоставя
по всякакъв подходящ начин в срок от 5 работни дни
от получаването на уведомлението или при възможност в
по-кратък срок, по молба на държавата членка по преби
ваване. Тази информация може да включва само данни,
които са строго необходими за прилагането на
настоящия член и които могат да се използват единствено
за тази цел.
В случай че информацията не бъде получена от държавата
членка по пребиваване в рамките на срока, кандидатът се
допуска въпреки това.
4.
Ако предоставената информация оборва съдър
жанието на декларацията, държавата членка по преби
ваване, независимо дали е получила информацията в
определения срок или по-късно, предприема съответните
мерки съгласно националното си законодателство, за да
попречи на въпросното лице да се яви като кандидат,
или ако това не е възможно, да му попречи да бъде
избрано или да упражнява мандата.
5.
Държавите членки определят точка за контакт,
където да се получава и предава необходимата
информация за прилагането на параграф 3. Те съобщават
на Комисията името и данните за връзка на точката за
контакт и всяка актуализирана информация или промени
в тях. Комисията поддържа списък на точките за контакт
и го предоставя на държавите членки.“
2) Член 10 се изменя, както следва:
а) параграф 1, буква а) се заменя със следното:
„а) националността си, датата и мястото си на раждане,
последния си адрес в държавата членка по произход
и адреса си в избирателния район в държавата членка
по пребиваване;“.
б) в параграф 1 се добавя следната буква:
„г) че не е лишаван от правото да бъде избиран в
държавата членка по произход чрез индивидуално
съдебно или административно решение, което да
подлежи на съдебен контрол с правни средства за
защита.“
в) параграф 2 се заличава.
Член 2
1.
Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзако
новите и административните разпоредби, необходими за да се
съобразят с настоящата директива до 28 януари 2014 г. Те
незабавно информират Комисията за това.
Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът
на позоваване се определят от държавите членки.
2.
Държавите членки съобщават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното си законодателство,
които приемат в областта, уредена с настоящата директива.
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Член 3
Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 4
Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2012 година.
За Съвета
Председател
E. FLOURENTZOU
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