
CM\802763RO.doc PE438.321v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

22.1.2010
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Ref.: Petiția nr. 0863/2009, adresată de Thomas Meyer-Falk, de cetățenie germană, 
privind alegerile europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se întreabă dacă a fost legal faptul că Țările de Jos au făcut cunoscut rezultatul 
alegerilor europene înainte de data convenită, influențând astfel rezultatul în alte state 
membre. Petiționarul dorește să știe în continuare dacă a fost legal faptul că instanțele 
germane abilitate au refuzat să aranjeze birouri electorale în închisori și dacă a fost legal că 
numai deținuții cu bani – respectiv cei care au putut cumpăra timbre pentru a expedia 
buletinul de vot prin poștă – au putut să voteze la alegerile europene. Petiționarul cere 
Parlamentului European să solicite Republicii Federale Germane explicații cu privire la aceste 
aspecte. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționarul a ridicat problema publicării anticipate a rezultatelor alegerilor europene. Se 
stipulează în Actul din anul 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European că 
statele membre nu pot să publice rezultatele alegerilor înainte de închiderea secțiilor de votare 
din toate statele membre.

„statele membre nu pot să facă publice, în mod oficial, rezultatele numărătorii efectuate 
decât după încheierea scrutinului în statul membru în care alegătorii votează ultimii în cursul 
perioadei menționate în alineatul (1)”.
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Întrucât autoritățile din Țările de Jos au făcut publice rezultatele parțiale ale alegerilor 
europene începând cu 4 iunie, Comisia a luat legătura cu guvernul din Țările de Jos pentru a 
soluționa problema. În scrisoarea adresată Țărilor de Jos în legătură cu acest aspect, Comisia a 
clarificat faptul că este pregătită să-și folosească prerogativele pentru a asigura conformitatea 
legislației din Țările de Jos cu legislația comunitară. 

În ceea ce privește dreptul deținuților de a participa la alegerile europene, acesta nu este 
reglementat de legislația comunitară. În conformitate cu legislația comunitară actuală,
numirea persoanelor care au drept de vot și dreptul de a candida la alegeri ține de competența 
fiecărui stat membru. Prin urmare, statele membre sunt responsabile de stabilirea normelor
privind privarea de drept de vot, precum și a condițiilor de participare la alegeri în cazul 
deținuților. 


