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Tárgy: A Thomas Meyer-Falk, német állampolgár által benyújtott 0863/2009. számú 
petíció az európai választásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kíváncsi, szabályos volt-e, hogy Hollandia idő előtt kihirdette az 
európai választások eredményét, és ezzel befolyásolhatta a többi tagállam eredményeit, és 
hogy megengedett volt-e a német hatóságoknak, hogy a börtönökben ne állítsanak 
szavazóhelyiségeket, továbbá hogy elfogadható-e, hogy csak azok a rabok tudtak szavazni az 
európai választásokon, akiknek volt elegendő pénzük a szavazólap postai úton történő 
feladására. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, a fenti ügyekben kérjen 
magyarázatot a Német Szövetségi Köztársaságtól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtója az európai választásokon született eredmények idő előtti közzétételének 
kérdését veti fel. Az Európai Parlament képviselőinek választásáról szóló 1976. évi okmány 
kimondja, hogy a tagállamok nem tehetik közzé a választások eredményeit, mielőtt a 
szavazóhelyiségek az összes tagállamban be nem zárnak.

„A tagállamok nem tehetik hivatalosan közzé a szavazatszámlálás eredményeit mindaddig, 
amíg be nem fejeződött a szavazás abban a tagállamban, amelyben a választók az (1) 
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bekezdés szerinti időszakban utolsóként szavaznak.”

Mivel a holland hatóságok az európai választások részeredményeit június 4-től tették közzé, a 
Bizottság felvette a kapcsolatot a holland kormánnyal, hogy megoldást keressenek erre a 
problémára. Az említett tárgyban Hollandiának küldött levelében a Bizottság egyértelművé 
tette, hogy kész előjogaival élni annak biztosítása érdekében, hogy Hollandia jogszabályait 
összehangolják a közösségi joggal.

Ami a fogva tartott személyek azon jogát illeti, hogy az európai választásokon részt vegyenek, 
ez a kérdés nem tartozik az uniós jog hatálya alá. A jelenleg hatályos uniós jog szerint a 
választójoggal rendelkező és választható személyek fogalommeghatározása az egyes 
tagállamok hatáskörébe tartozik. Ezért a tagállamok feladata, hogy megállapítsák a 
választójog visszavonásának szabályait, valamint a fogva tartott személyek választáson való 
részvételére vonatkozó feltételeket.


