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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0863/2009, którą złożył Thomas Meyer-Falk (Niemcy) w sprawie 
wyborów do Parlamentu Europejskiego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zastanawia się, czy Holandia zgodnie z prawem ujawniła wynik wyborów 
do Parlamentu Europejskiego przed ustaloną datą, i czy tym samym nie wpłynęła na wynik 
wyborów w innych krajach. Składający petycję chciałby się ponadto dowiedzieć, czy zgodne
z prawem było odmówienie przez odpowiedzialne niemieckie instancje przygotowania lokali 
wyborczych w więzieniach, a także to, iż wyłącznie więźniowie posiadający pieniądze,
tj. tylko ci, którzy mogli kupić znaczek, by wysłać kartę do głosowania, mogli oddać swój 
głos w wyborach europejskich. Składający petycję apeluje do Parlamentu Europejskiego
o zwrócenie się z zapytaniem w tej sprawie do Niemieckiej Republiki Federalnej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składający petycję odwołuje się do kwestii przedwczesnego ogłoszenia wyników wyborów 
do Parlamentu Europejskiego. W akcie dotyczącym wyborów posłów do Parlamentu 
Europejskiego z 1976 r. określono, że państwa członkowskie nie mogą ogłaszać wyników 
wyborów przed zakończeniem głosowania we wszystkich państwach członkowskich.

„Państwa członkowskie nie mogą urzędowo ogłosić wyników przed zakończeniem głosowania
w państwie członkowskim, którego wyborcy głosują jako ostatni w okresie wymienionym
w ustępie 1”.
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Ponieważ władze holenderskie ogłosiły cząstkowe wyniki wyborów do Parlamentu 
Europejskiego w dniu 4 czerwca, Komisja skontaktowała się z rządem holenderskim
w dążeniu do rozwiązania tego problemu. W piśmie skierowanym w tej kwestii do władz
Holandii Komisja zasygnalizowała, że jest gotowa wykorzystać swoje uprawnienia w celu 
zagwarantowania zgodności ustawodawstwa Holandii z prawem wspólnotowym.

Jeśli zaś chodzi o prawo osób zatrzymanych do głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, nie jest ono przedmiotem prawa UE. Zgodnie z obowiązującym prawem UE
określenie osób uprawnionych do głosowania i kandydowania w wyborach należy do
kompetencji każdego państwa członkowskiego. W związku z tym państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za ustanowienie zasad dotyczących pozbawienia praw wyborczych oraz 
warunków uczestniczenia w wyborach w przypadku osób zatrzymanych.


