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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0863/2009 af Thomas Meyer-Falk, tysk statsborger, om valg til 
Europa-Parlamentet

1. Sammendrag

Andrageren ønsker at vide, om det var rigtigt af Nederlandene at bekendtgøre resultatet af 
valget til Europa-Parlamentet før tid og hermed påvirke resultatet i andre medlemsstater, og 
om det var tilladeligt, at de tyske myndigheder nægtede at oprette valgsteder i fængsler, og at 
det derfor kun var de indsatte, der havde penge til at købe frimærker, som kunne sende deres 
stemmeseddel og dermed stemme ved valget til Europa-Parlamentet. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at få en forklaring fra Forbundsrepublikken Tyskland vedrørende 
disse anliggender.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Andrageren rejser spørgsmålet om tidlig offentliggørelse af resultatet af valget til Europa-
Parlamentet. Det fremgår af akten fra 1976 om valg af Europa-Parlamentets medlemmer, at 
medlemsstaterne ikke må offentliggøre resultatet af valget, før valgstederne er lukket i alle 
medlemsstater.

"Medlemsstaterne må ikke offentliggøre resultatet af deres optælling, før valgstederne er 
lukket i de medlemsstater, hvis vælgere vælger sidst inden for den i stk. 1 nævnte periode."

Eftersom de hollandske myndigheder offentliggjorde delresultaterne af valget til Europa-
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Parlamentet fra den 4. juni, kontaktede Kommissionen den hollandske regering for at finde en 
løsning på dette problem. I et brev til Nederlandene om dette spørgsmål præciserede 
Kommissionen, at den er rede til at bruge sine beføjelser for at sikre, at Nederlandenes 
lovgivning bringes i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

Spørgsmålet om tilbageholdte personers ret til at deltage i valget til Europa-Parlamentet er 
ikke omfattet af EU-lovgivningen. Ifølge den gældende EU-lovgivning hører det under den 
enkelte medlemsstats kompetence at definere, hvilke personer der har valgret og er valgbare. 
Det hører således under medlemsstaternes kompetence at fastsætte regler for fratagelse af 
stemmeret samt vilkårene for tilbageholdtes deltagelse i valget."


