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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1445/2012 af Umberto Mazziotti, italiensk statsborger, om 
italienske søfarendes stemmerettigheder

1. Sammendrag

Andrageren, der er befalingshavende på italienske handelsskibe, påpeger, at italienske 
søfarende ikke er i stand til at udøve deres stemmeret ved italienske valg eller ved valg til 
Europa-Parlamentet, og at disse mennesker derfor er afskåret fra fuldt ud at udøve deres 
stemmeret. I denne forbindelse henleder han opmærksomheden på et verserende lovforslag i 
det italienske parlament, der ville løse problemet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Andrageren fordømmer valgbestemmelserne i Italien, der bevirker, at italienske søfarende 
fratages deres muligheder for at udøve deres stemmeret ved nationale valg i Italien og ved 
valg til Europa-Parlamentet.

Kommissionens bemærkninger

Afholdelsen af nationale valg falder ind under EU-rettens anvendelsesområde, og 
bestemmelserne reguleres derfor udelukkende i henhold til medlemsstaternes nationale 
lovgivning, herunder bestemmelserne om borgere med en særlig status som f.eks. søfarende.

Domstolen har med hensyn til valg til Europa-Parlamentet bekræftet, at det for øjeblikket er 
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op til medlemsstaterne at regulere aspekterne ved procedurerne for valg til Europa-
Parlamentet, som ikke er harmoniseret på EU-plan, og navnlig for at definere de personer, 
som har ret til at stemme og være valgbare. De skal dog overholde EU-rettens generelle 
principper, herunder princippet om ligebehandling.

Konklusion

Demokratisk deltagelse er en grundlæggende værdi for Den Europæiske Union, og det er 
vigtigt at sikre ligebehandling for vælgere og kandidater ved valg. Ændring af valgprocedurer 
for at give søfarende mulighed for at stemme ved nationale valg og valg til Europa-
Parlamentet henhører under medlemsstaternes ansvar.

Det bør bemærkes, at Kommissionen med hensyn til valg til Europa-Parlamentet i sin rapport 
om valg til Europa-Parlamentet havde bemærket, at indførelse af muligheder for at stemme 
for vælgere, der bor i udlandet, er en af mulige fælles principper, som der kan tages hensyn til 
i forbindelse med en reform af procedurerne for valg til Europa-Parlamentet1."
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