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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1746/2008, ingediend door Maksim Reva (woonachtig in 
Estland), over het recht van in Estland woonachtige personen van
onbepaalde nationaliteit om te stemmen bij de Europese verkiezingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de situatie van in Estland woonachtige personen van onbepaalde 
nationaliteit, die niet het recht hebben om hun stem uit te brengen bij de Europese 
verkiezingen. Indiener is van mening dat de grondrechten van personen van niet-Estse 
afkomst worden geschonden en dat het beginsel van niet-discriminatie op grond van etnische 
afkomst moet worden beschouwd als een algemeen principe van het Gemeenschapsrecht. Hij 
verzoekt het Europees Parlement om op te treden tegen de Estse autoriteiten, zodat het deze 
categorie mensen wordt toegestaan deel te nemen aan de Europese verkiezingen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 maart 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

‘Indiener beklaagt zich over de situatie in Estland waar aldaar woonachtige personen van 
onbepaalde nationaliteit niet het recht hebben om hun stem uit te brengen bij de Europese 
verkiezingen. Volgens indiener leidt dit tot een democratisch tekort. Hij herinnert eraan dat 
het beginsel van democratie zoals neergelegd in artikel 6, lid 1 van het EU-Verdrag een 
gemeenschappelijk bindend beginsel is voor alle lidstaten, waarop ook de Unie zelf is 
gegrond.

Bij verkiezingsaangelegenheden mogen EU-burgers op grond van het Gemeenschapsrecht in 
de lidstaat waar ze wonen deelnemen aan gemeenteraads- en Europese verkiezingen, onder 
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dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat. Deze rechten werden ten uitvoer 
gelegd bij respectievelijk Richtlijn 94/80/EG en Richtlijn 93/109/EG. 

Het Gemeenschapsrecht kent echter geen kiesrechten toe aan personen die geen EU-burger 
zijn. Daarom kan de Commissie zich niet mengen in het al dan niet toekennen van kiesrechten 
in Estland aan personen zonder EU-burgerschap.’


