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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1445/2012, внесена от Умберто Мацоти, с италианско гражданство, 
относно правото на глас на италианските моряци

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е командващ офицер на италиански търговски кораби, 
посочва, че италианските моряци не могат да упражняват своето право на глас нито на 
италиански избори, нито на избори за Европейски парламент, като отбелязва, че поради 
това тази категория е лишена от възможността да упражнява в пълна степен 
избирателните си права. В тази връзка той насочва вниманието към предстоящ 
законопроект в италианския парламент, който да реши проблема.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителят осъжда изборните правила в Италия, които водят до лишаване на 
италианските моряци от възможността да упражнят правото си на глас при 
италианските национални избори и при изборите за Европейски парламент. 

Наблюдения на Комисията

В действителност, организирането на национални избори попада извън обхвата на 
правото на ЕС и следователно тази област се урежда изключително от разпоредбите на 
националното право на държавите членки, което включва и разпоредби относно 
граждани със специален статут на моряци.
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По отношение на изборите за Европейски парламент, съдът на Европейския съюз 
потвърди, че към момента държавите членки са компетентни да уреждат аспектите на 
процедурата за избор на Европейски парламент, която не е хармонизирана на равнище 
ЕС и по-конкретно да определят лицата, които притежават пасивно и активно 
избирателно право.  Все пак, тези процедури следва да зачитат общите принципи на 
правото на ЕС, в това число принципа на равно третиране. 

Заключение

Демократичното участие е основна ценност на Европейския съюз и е важно да се 
гарантира равното участие на гласоподавателите и кандидатите в изборите. Изменение 
на избирателните процедури, които да позволят на моряците да гласуват в 
националните и европейските избори попада в компетентността на държавите членки.

Следва да се отбележи, че по отношение на европейските избори, в доклад от 2010 г.  
относно избирането на представители в Европейския парламент, Комисията отбеляза, 
че въвеждането на възможности за гласуване извън страната за гласоподаватели в 
чужбина е един от възможните общи принципи, който да се вземе предвид в контекста 
на реформата на европейските изборни процедури1.
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