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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1445/2012, którą złożył Umberto Mazziotti (Włoch), w sprawie 
prawa do głosowania włoskich marynarzy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, dowódca włoskich statków handlowych, wskazuje, że włoscy marynarze 
nie są w stanie korzystać z przysługującego im prawa do głosowania, zarówno w wyborach 
we Włoszech, jak i w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zauważając, że grupa ta jest 
tym samym wykluczona z możliwości pełnego korzystania z praw wyborczych. W związku 
z powyższym zwraca on uwagę na przygotowywany w parlamencie włoskim projekt ustawy, 
która mogłaby rozwiązać ten problem.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składający petycję krytycznie odnosi się do włoskiej ordynacji wyborczej, która skutkuje 
uniemożliwieniem włoskim marynarzom wykonywania ich prawa głosowania we włoskich 
wyborach do parlamentu narodowego i do Parlamentu Europejskiego.

Uwagi Komisji

Zasadniczo organizacja wyborów krajowych nie wchodzi w zakres prawa UE, a zatem 
kwestie te reguluje wyłącznie prawo krajowe państw członkowskich, w tym kwestie 
dotyczące obywateli znajdujących się w szczególnej sytuacji, takich jak marynarze.



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

PL

Jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, 
że obecnie to państwa członkowskie regulują procedurę wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w sprawach niezharmonizowanych na szczeblu europejskim, w szczególności 
określają osoby uprawnione do głosowania i kandydowania. Jednak muszą przestrzegać 
ogólnych zasad prawa UE, m.in. zasady równości traktowania.

Wniosek

Demokratyczny udział jest podstawową wartością Unii Europejskiej i należy zapewnić równy 
udział wyborców i kandydatów w wyborach. Zmiana ordynacji wyborczej dla umożliwienia 
marynarzom głosowania w wyborach krajowych i do Parlamentu Europejskiego, wchodzi w 
zakres kompetencji państw członkowskich.

Należy zauważyć, że jeżeli chodzi o wybory europejskie, w sprawozdaniu dla Parlamentu 
Europejskiego na temat wyborów w 2010 r. Komisja zauważyła, że jedną z ewentualnych 
wspólnych zasad do wzięcia pod uwagę w związku z reformą europejskiej ordynacji 
wyborczej jest zorganizowanie lokali wyborczych dla ekspatriantów przebywających poza 
granicami kraju1.
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