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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1746/2008, внесена от Maksim Reva, с естонско гражданство, 
относно правото на глас при европейски избори на лица с неопределено 
гражданство, които живеят в Естония

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда ситуацията в Естония, където хората с неопределено 
гражданство нямат право да гласуват на европейските избори. Вносителят на петицията 
счита, че са нарушени основните права на лица, чийто етнически произход не е 
естонски и че принципът на недискриминация на основание на етнически произход 
трябва да се счита за общ принцип на правото на Общността. Той иска Европейският
парламент да се намеси, така че съответните естонски органи да разрешат на лицата в 
тази категория да участват в европейските избори.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

„Вносителят на петицията осъжда ситуацията в Естония, където хора с неопределено 
гражданство нямат право да гласуват на европейските избори. Според вносителя на 
петицията това води до демократичен дефицит. Той припомня, че принципът на 
демокрация, предвиден в член 6, параграф 1 от Договора за ЕС, е общ принцип за 
всички държави-членки, на който е основан Европейският съюз.

В областта на изборите, правото на Европейската общност предоставя на гражданите на 
Европейския съюз правото да участват в общински избори и избори за Европейски 
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парламент в тяхната държава-членка по пребиваване при същите условия като 
гражданите на тази държава-членка. Тези права са въведени в действие съответно с 
Директива 94/80/EО и Директива 93/109/EО. 

Правото на Европейската общност не предоставя избирателни права на лица, които не 
са граждани на Европейския съюз. По тази причина Комисията не може да се намесва 
по въпроса с предоставянето на избирателни права в Естония на лица, които не са 
граждани на Европейския съюз.“


