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Tema: Peticija Nr. 1445/2012 dėl Italijos jūrininkų teisės balsuoti, kurią pateikė 
Italijos pilietis Umberto Mazziotti

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris yra vyresnysis kapitono padėjėjas Italijos prekybos laivuose, 
pažymi, kad Italijos jūrininkai negali naudotis savo teise balsuoti nei Italijos, nei Europos 
Parlamento rinkimuose, ir atkreipia dėmesį į tai, kad dėl tokios priežasties šiai kategorijai 
priklausantiems asmenims užkertamas kelias visapusiškai naudotis rinkimų teisėmis. Šiuo 
požiūriu jis atkreipia dėmesį į Italijos parlamento įstatymo projektą, kuris padėtų išspręsti šią 
problemą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjas praneša apie Italijos rinkimų įstatymus, pagal kuriuos Italijos jūrininkai 
negali naudotis savo teise balsuoti nacionaliniuose Italijos ir Europos Parlamento rinkimuose.

Komisijos pastabos

Iš tikrųjų nacionalinių rinkimų organizavimo klausimas nepriskiriamas ES teisės aktų taikymo 
sričiai, todėl rinkimų tvarka, taip pat nuostatos dėl piliečių, turinčių tokį specialų statusą kaip 
jūreiviai, reglamentuojamos išimtinai valstybių narių nacionalinės teisės aktais.

Dėl Europos Parlamento rinkimų Teisingumo Teismas patvirtino, kad šiuo metu pačios 
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valstybės narės reglamentuoja ES lygmeniu nesuderintų Europos Parlamento rinkimų 
procedūrų aspektus ir visų pirma nustato, kokie asmenys turi teisę balsuoti ir būti kandidatais. 
Tačiau valstybės narės privalo laikytis Europos Sąjungos teisės bendrųjų principų, įskaitant 
vienodo požiūrio principą.

Išvada

Demokratinis dalyvavimas yra pagrindinė Europos Sąjungos vertybė, ir svarbu užtikrinti 
vienodą visų rinkėjų ir kandidatų dalyvavimą rinkimuose. Rinkimų procedūrų keitimo, kad ir 
jūrininkai galėtų balsuoti nacionaliniuose ir Europos Parlamento rinkimuose, klausimas 
priskiriamas valstybių narių atsakomybės sričiai.

Reikėtų pažymėti, kad, kalbant apie Europos Parlamento rinkimus, 2010 m. ataskaitoje dėl 
rinkimų į Europos Parlamentą Komisija pažymėjo, kad galimybės balsuoti už kilmės 
valstybės narės ribų rinkėjams emigrantams suteikimas yra vienas iš galimų bendrų principų, į 
kuriuos derėtų atsižvelgti vykdant Europos Parlamento rinkimų procedūrų reformą1.“
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