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Комисия по петиции

22.1.2010

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0863/2009, внесена от Thomas Meyer-Falk, с германско
гражданство, относно изборите за Европейски парламент

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае да се осведоми дали е правилно Холандия да огласи 
резултатите от изборите за Европейски парламент преждевременно, като по този начин 
се е повлияло на резултатите в други държави-членки, както и дали е допустимо 
германските власти да откажат създаването на избирателни секции в затворите и дали е 
приемлив фактът, че само затворниците, които разполагат с пари в брой за закупуване 
на марки за изпращане на своите бюлетини по пощата, са били в състояние да гласуват 
в изборите за Европейски парламент. Вносителят се обръща към Европейския 
парламент да потърси обяснение на тези въпроси от Федерална република Германия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Вносителят на петицията повдига въпроса за преждевременното публикуване на 
резултатите от изборите за Европейски парламент. Актът от 1976 г. за избирането на 
представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори предвижда, че 
държавите-членки не могат да публикуват резултатите от изборите преди затварянето 
на избирателните секции във всички държави-членки.

„държавите-членки не могат официално да огласяват резултатите от своето 
преброяване преди приключване на гласуването в държавите-членки, чиито 
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гласоподаватели последни гласуват в рамките на срока, посочен в параграф 1“.

Тъй като нидерландските органи са огласили частичните резултати от изборите за 
Европейски парламент на 4 юни, Комисията се свърза с нидерландското правителство, 
за да търси разрешение на този проблем. В своето писмо до Нидерландия по този 
въпрос Комисията ясно посочва, че е готова да използва своите правомощия, за да 
гарантира, че законодателството на Нидерландия е приведено в съответствие с правото 
на Общността.

Що се отнася до правото на задържаните лица да участват в изборите за Европейски 
парламент, този въпрос не е обхванат от правото на Европейския съюз. Съгласно 
действащото право на Европейския съюз определението на лицата, които имат право да 
гласуват и да се кандидатират за изборите, е в правомощията на всяка държава-членка. 
Следователно отговорност на държавите-членки е да определят правилата относно
лишаването на затворниците от избирателните им права, както и условията за участие 
на задържаните лица в изборите.


