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Betreft: Verzoekschrift 1445/2012, ingediend door Umberto Mazziotti (Italiaanse 
nationaliteit), over het stemrecht van Italiaanse zeevarenden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die als bevelvoerend officier werkzaam is op Italiaanse handelsschepen, wijst erop 
dat Italiaanse zeevarenden niet in staat zijn om hun stemrecht uit te oefenen, noch bij 
landelijke verkiezingen, noch bij verkiezingen voor het Europees Parlement, en merkt op dat 
het deze groep derhalve wordt verhinderd ten volle gebruik te maken van hun stemrecht. Hij 
vraagt in dit verband aandacht voor een wetsvoorstel dat in behandeling is in het Italiaans 
parlement en waarmee dit probleem kan worden opgelost.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Indiener staat afwijzend tegenover de kiesregelingen in Italië waardoor Italiaanse zeevarenden 
hun stemrecht bij landelijke verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement niet 
kunnen uitoefenen.

Opmerkingen van de Commissie

Het organiseren van landelijke verkiezingen valt buiten de werkingssfeer van de EU-
wetgeving en wordt dus exclusief geregeld in de nationale wetgeving van de lidstaten, dus 
ook de regelingen voor burgers met een specifieke status als zeevarende.
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Wat betreft de verkiezingen van het Europees Parlement heeft het Hof van Justitie bevestigd 
dat het momenteel de verantwoordelijkheid van de lidstaten is om aspecten van de 
verkiezingsprocedures voor het Europees Parlement die niet geharmoniseerd zijn op EU-
niveau te reguleren, en in het bijzonder om te bepalen welke personen mogen stemmen en 
zich verkiesbaar mogen stellen. Wel moeten ze zich houden aan algemene beginselen in de 
EU-wetgeving, waaronder het beginsel van gelijke behandeling.

Conclusies

Democratische participatie is een fundamentele waarde voor de Europese Unie, en het is 
belangrijk om de gelijke deelname van kiezers en kandidaten bij verkiezingen te garanderen. 
Een wijziging van de verkiezingsprocedure waardoor ook zeevarenden kunnen stemmen bij 
landelijke en Europese verkiezingen, valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten.

Hierbij moet worden opgemerkt dat in het verslag over de verkiezingen voor het Europees 
Parlement uit 2010 de Commissie met betrekking tot Europese verkiezingen had vastgesteld 
dat de invoering van stemfaciliteiten voor kiezers in het buitenland een van de mogelijke 
gemeenschappelijke beginselen is waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van 
een hervorming van de Europese verkiezingsprocedures.1

                                               
1 COM(2010) 605 definitief.


