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Tárgy: Umberto Mazziotti olasz állampolgár által benyújtott 1445/2012. számú 
petíció az olasz tengerészek választójogáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki olasz kereskedelmi hajókon szolgál parancsnokként, felhívja a 
figyelmet arra, hogy az olasz tengerészek nem tudják gyakorolni választójogukat sem az 
olasz, sem pedig az európai parlamenti választásokon, és megjegyzi, hogy a tengerészek 
számára ekképpen lehetetlenné teszik a választójoguk teljes körű gyakorlását. E tekintetben 
felhívja a figyelmet az olasz parlamentben jelenleg megvitatás alatt álló törvényjavaslatra, 
amely megoldást jelentene a problémára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója elítéli az olaszországi választási eljárást, amely megfosztja az olasz 
tengerészeket attól, hogy választójogukat az olasz nemzeti és az európai parlamenti 
választásokon gyakorolják.

A Bizottság észrevételei

A nemzeti választások megrendezése az uniós jog hatályán kívül esik, és ezért a szabályokat 
kizárólag az egyes tagállamok nemzeti jogának keretében alkotják, beleértve a különleges 



PE519.639v01-00 2/2 CM\1004035HU.doc

HU

státussal rendelkező állampolgárokra – például a tengerészekre – vonatkozó rendelkezéseket.

Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban a Bíróság megerősítette, hogy jelenleg a 
tagállamok hatáskörébe tartozik az európai parlamenti választásokra vonatkozó, uniós szinten 
nem harmonizált eljárás szabályozása, különösen pedig a választójoggal rendelkezők és a 
választhatók körének meghatározása. Mindazonáltal tiszteletben kell tartaniuk az Unió 
általános jogelveit, többek között az egyenlő bánásmód elvét.

Összegzés

A demokratikus részvétel az Európai Unió alapvető értéke, és fontos biztosítani a 
választópolgárok és a jelöltek egyenlő jogú részvételét a választásokon. A választási eljárás 
módosítása – annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tengerészek is szavazhassanak a 
nemzeti és az európai választásokon – a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Meg kell jegyezni, hogy az európai választásokkal kapcsolatban a Bizottság 2010. évi, az 
európai parlamenti választásokról szóló jelentésében megjegyezte, hogy a külföldön 
foglalkoztatott személyek számára a származási országuktól eltérő lakóhelyen való szavazás 
lehetőségének bevezetése egyike azon lehetséges közös elveknek, amelyeket az európai 
választási eljárások reformjakor figyelembe kell venni.1
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