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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1445/2012, imressqa minn Umberto Mazziotti, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar id-dritt tal-vot għall-baħħara Taljani

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa uffiċjal kmandant fuq bastimenti Taljani ta’ merkanzija, jirrimarka li 
l-baħħara Taljani ma jistawx jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom fl-elezzjonijiet Taljani jew fl-
elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, u jinnota li għaldaqstant din il-kategorija hija miżuma 
milli tibbenefika bis-sħiħ mid-drittijiet elettorali tagħha. F’dan ir-rigward, huwa jiġbed l-
attenzjoni dwar abbozz pendenti fil-Parlament Taljan li kieku jsolvi l-problema.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ April 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-petizzjonant jikkundanna l-arranġamenti elettorali fl-Italja li għandhom l-effett li jċaħħdu l-
baħħara Taljani milli jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jivvutaw fl-elezzjonijiet Taljani jew fl-
elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Fil-fatt, l-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet nazzjonali taqa’ barra mill-ambitu tal-liġi tal-UE u 
l-arranġamenti huma għalhekk regolati esklussivament skont il-liġi nazzjonali tal-Istati 
Membri, inklużi l-arranġamenti li jirrigwardaw iċ-ċittadini li jkollhom status speċifiku bħala 
baħħara.
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Fir-rigward tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, ġie kkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja 
li attwalment l-Istati Membri għandhom jirregolaw aspetti tal-proċeduri elettorali tal-
Parlament Ewropew mhux armonizzati fil-livell tal-UE, u b’mod partikolari li jiddefinixxu l-
persuni intitolati li jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati.  Madankollu, huma għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-UE, inkluż il-prinċipju tat-trattament ugwali.

Konklużjoni

Il-parteċipazzjoni demokratika hija valur fundamentali għall-Unjoni Ewropea u huwa 
importanti li tiġi garantita l-parteċipazzjoni ugwali tal-votanti u l-kandidati fl-elezzjonijiet. Il-
modifika tal-proċeduri elettorali sabiex tippermetti lill-baħħara li jivvutaw fl-elezzjonijiet 
nazzjonali u Ewropej taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri.

Għandu jiġi nnutat li fir-rigward tal-elezzjonijiet Ewropej, fir-rapport tal-2010 dwar l-
elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew il-Kummissjoni kienet osservat li l-introduzzjoni tal-
faċilitajiet tal-votazzjoni barra mill-pajjiż għall-votanti espatrijati huwa wieħed mill-prinċipji 
komuni possibbli li għandhom jitqiesu fil-kuntest ta’ riforma tal-proċeduri elettorali Ewropej.1
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