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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0446/2007, внесена от Harry Shindler, с британско гражданство, 
относно правото на британските граждани, живеещи в чужбина, да гласуват 
на националните парламентарни избори

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията претендира за правото да гласува на националните 
парламентарни избори, от което твърди, че той – както и хиляди други негови 
сънародници – е лишен от британското правителство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2007 г.

Факти

Вносителят на петицията е британски гражданин, който пребивава в Италия. Той 
повдига въпроса, че законодателството на Обединеното кралство не предоставя правото 
на гласуване на парламентарните избори в Обединеното кралство на британските 
граждани, които пребивават извън своята собствена страна.

Той смята, че има несъответствие между факта, че много британски граждани, които 
пребивават извън страната, са се борили в защита на демократичните права и в същото 
време тези граждани не могат да ползват гражданското си право на глас.
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По закон

По закон правото на гласуване в националните избори е от компетентността на 
държавите-членки. От това следва, че държавите-членки трябва да вземат решения 
относно правото на глас на своите експатрирани граждани. Комисията не може да 
коментира избора на въпросните държави-членки по отношение на условията за 
участие в избори на техните експатрирани граждани. 

Законодателството на Общността гарантира, че всеки гражданин на Европейския съюз 
има право да гласува и да се кандидатира в избори за Европейски парламент и 
общински избори в държавата-членка, в която пребивава, при същите условия като 
гражданите на тази държава. 

При настоящото състояние на европейското законодателство Комисията няма 
възможност да предприеме каквито и да било мерки по този въпрос.


