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Ref.: Petiția nr. 1445/2012, adresată de Umberto Mazziotti, de cetățenie italiană, 
privind dreptul de vot al navigatorilor italieni

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este comandant pe nave comerciale italiene, indică faptul că navigatorii 
italieni nu își pot exercita dreptul de vot nici la alegerile italiene, nici la alegerile pentru 
Parlamentul European, constatând că această categorie este, prin urmare, exclusă de la 
exercitarea deplină a drepturilor sale electorale. În această privință, el atrage atenția asupra 
unui proiect de lege aflat în dezbatere în Parlamentul italian care ar soluționa această 
problemă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționarul contestă normele electorale din Italia, care au ca rezultat privarea navigatorilor 
italieni de exercitarea dreptului de vot la alegerile italiene și la cele pentru Parlamentul 
European.

Observațiile Comisiei

De fapt, organizarea alegerilor naționale nu intră în domeniul de aplicare al legislației UE, 
normele electorale fiind așadar stabilite exclusiv în temeiul legislației naționale a statelor 
membre, inclusiv normele privind cetățenii cu statut specific, cum sunt navigatorii.
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Cât privește alegerile pentru Parlamentul European, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a 
confirmat faptul că, în prezent, statelor membre le revine obligația de a reglementa aspectele 
referitoare la procedurile electorale pentru Parlamentul European, aspecte care nu sunt 
armonizate la nivelul Uniunii, și îndeosebi stabilirea persoanelor care au dreptul să fie 
alegători sau candidați. Totuși, reglementările trebuie să respecte principiile generale ale 
legislației UE, inclusiv principiul egalității de tratament.

Concluzie

Participarea democratică reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii Europene, fiind 
importantă garantarea participării egale a alegătorilor și candidaților la alegeri. Statelor 
membre le revine responsabilitatea de a modifica procedurile electorale astfel încât navigatorii 
să poată vota la alegerile naționale și europene.

Trebuie observat că, în ceea ce privește alegerile europene, în raportul din 2010 privind 
alegerile pentru Parlamentul European, Comisia a constatat că introducerea unor facilități 
pentru votarea în străinătate în cazul alegătorilor expatriați reprezintă unul dintre principiile 
comune posibile care ar trebui luate în considerare în contextul reformării procedurilor 
electorale europene1.

                                               
1 COM (2010) 605 final.


