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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia 0446/2007, adresată de Harry Shindler, de naţionalitate britanică, privind 
dreptul de vot în alegerile parlamentare naţionale al resortisanţilor britanici care 
locuiesc în străinătate

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită dreptul de vot în alegerile parlamentare naţionale, de care el şi mii de alţi 
compatrioţi au fost privaţi, aparent, de către guvernul britanic.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 septembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2007

Faptele
Petiţionarul este un resortisant britanic cu reşedinţa în Italia. Acesta ridică problema că 
legislaţia Marii Britanii nu acordă drept de vot la alegerile parlamentare din Marea Britanie 
resortisanţilor britanici care îşi au reşedinţa în afara ţării lor de provenienţă.

Petiţionarul simte că există un dezechilibru între faptul că numeroşi resortisanţi britanici care 
au reşedinţa în afara ţării au luptat pentru protecţia drepturilor democratice şi faptul că, în 
acelaşi timp, aceştia nu îşi pot folosi drepturile civile de a vota.

Legile

Prin lege, dreptul de vot în cadrul alegerilor naţionale este de competenţa statelor membre. 
Prin urmare, luarea unor decizii privitoare la drepturile de a vota ale resortisanţilor expatriaţi 
ai acestora rămâne la latitudinea statelor membre. Comisia nu poate face comentarii la adresa 
opţiunilor statelor membre respective în ceea ce priveşte acordurile electorale referitoare la 
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resortisanţii lor expatriaţi.

Legea comunitară garantează faptul că orice cetăţean al UE are dreptul de a vota şi de a-şi 
depune candidatura în alegerile pentru Parlamentul European şi în cele municipale din statul 
membru în care are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca la alegerile naţionale ale statului 
respectiv.

Dată fiind starea actuală a legislaţiei europene, Comisia nu poate lua nicio măsură în această 
privinţă. 


