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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0863/2009, ingediend door Thomas Meyer-Falk (Duitse 
nationaliteit), over de Europese verkiezingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt zich af of het rechtmatig was dat Nederland de uitslag van de Europese 
verkiezingen bekend maakte vóór de afgesproken datum en hierdoor de uitslag in andere 
landen beïnvloedde. Indiener wil verder weten of het rechtmatig was dat de Duitse bevoegde 
instanties weigerden stemlokalen in te richten in gevangenissen, en of het rechtmatig was dat 
alleen gevangenen met geld - i.c. zij die postzegels konden kopen om hun stembrief te 
verzenden - hun stem in de Europese verkiezingen konden uitbrengen. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement de Bondsrepubliek Duitsland om uitleg over deze vragen te verzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

Indiener stelt de kwestie van de te vroege bekendmaking van de uitslag van de Europese
verkiezingen aan de orde. In de Akte van 1976 betreffende de verkiezing van de
vertegenwoordigers in het Europees Parlement is bepaald dat de lidstaten de 
verkiezingsuitslagen niet bekend mogen maken voordat de stemlokalen in alle lidstaten zijn 
gesloten:

"Een lidstaat mag de uitslag van de verkiezingen pas officieel bekendmaken na sluiting van de 
stembussen in de lidstaat waar de kiezers het laatst hun stem uitbrengen tijdens de in lid 1 
bedoelde periode".
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De Nederlandse autoriteiten hebben de uitslag van de Europese verkiezingen vanaf 4 juni 
gedeeltelijk bekendgemaakt. Bijgevolg heeft de Commissie contact opgenomen met de 
Nederlandse regering om een oplossing te vinden voor dit probleem. De Commissie heeft in 
haar brief over dit onderwerp aan de Nederlandse autoriteiten duidelijk gemaakt dat zij bereid 
is ten volle gebruik te maken van haar bevoegdheden teneinde ervoor te zorgen dat Nederland 
het communautaire recht naleeft.

Wat betreft het recht van gevangenen om deel te nemen aan de Europese verkiezingen, merkt 
de Commissie op dat dit niet is geregeld in het Gemeenschapsrecht. De vaststelling van wie 
het actief en passief kiesrecht heeft bij de verkiezingen, behoort bij de huidige stand van het 
Gemeenschapsrecht tot de bevoegdheid van elke lidstaat. Derhalve is het aan de lidstaten om 
de regels op te stellen betreffende de ontneming van het kiesrecht en om de voorwaarden vast 
te leggen waaronder gevangenen aan de verkiezingen kunnen deelnemen.


