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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0965/2009, którą złożył Christopher Painter (Wielka Brytania), w sprawie 
swojego prawa do głosowania w Wielkiej Brytanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel brytyjski, który od ponad 15 lat mieszka w Niemczech, został 
poinformowany, że wykreślono go z rejestru głosujących za granicą i tym samym nie może 
on wziąć udziału w brytyjskich wyborach parlamentarnych. Ponieważ nie jest on obywatelem 
niemieckim, nie ma uprawnień do głosowania w niemieckich wyborach parlamentarnych, 
choć płaci podatki w Niemczech i może głosować w niemieckich wyborach lokalnych oraz 
wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jego wniosek o ponowne wpisanie do brytyjskiego 
rejestru wyborczego został odrzucony. Składający petycję przekonuje, że brytyjskie prawo 
wyborcze (Ustawa o reprezentacji narodu z 1985 r.) stoi w sprzeczności z prawem 
wspólnotowym, na mocy którego zakazane jest stosowanie przez państwa członkowskie 
środków uniemożliwiających obywatelom UE osiedlanie się w innym państwie 
członkowskim. Twierdzi on, że odnośne przepisy prawa brytyjskiego są niezgodne z art. 6 
traktatu amsterdamskiego oraz art. 19 i 43 Traktatu o Unii Europejskiej, jak również naruszają 
prawa człowieka. Składający petycję domaga się od Parlamentu Europejskiego wyraźnego 
oświadczenia w tej sprawie oraz w kwestii tego, czy prymat powinno mieć prawo brytyjskie, 
czy też europejskie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.
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Składający petycję kwestionuje przepisy brytyjskiego ustawodawstwa przewidujące 
pozbawienie prawa wyborczego obywateli Wielkiej Brytanii, którzy spędzili za granicą co 
najmniej 15 lat. W związku z powyższym składający petycję, który mieszka w Niemczech, 
nie ma prawa udziału w wyborach krajowych.

Zgodnie z oświadczeniem Komisji w związku z petycjami nr 220/2005, 381/2005 i 446/2007 
w tej samej sprawie prawo UE nie dotyczy udziału obywateli Unii Europejskiej w wyborach 
krajowych. Art. 22 traktatu WE zapewnia obywatelom UE prawo udziału w wyborach 
europejskich i miejskich w państwie członkowskim zamieszkania pomimo braku 
obywatelstwa tego państwa.

W sprawozdaniach dotyczących obywatelstwa Unii Europejskiej Komisja zwróciła jednak 
uwagę na powtarzające się petycje i korespondencję ukazujące obawy licznych obywateli 
Unii dotyczące tego, co w ich mniemaniu stanowi lukę w prawach wyborczych z uwagi na 
fakt, że większość państw członkowskich nie udziela praw wyborczych w wyborach 
krajowych i regionalnych obywatelom innych państw członkowskich mieszkających na ich 
terytorium.

W piątym sprawozdaniu dotyczącym obywatelstwa Unii Europejskiej przyjętym 5 lutego 
2008 r. Komisja zachęciła państwa członkowskie, aby zbadały tę sprawę celem wsparcia 
udziału obywateli Unii w życiu politycznym ich kraju zamieszkania.
W 2009 r. Komisja rozpoczęła badanie poświęcone prawom wyborczym Unii Europejskiej, 
dotyczące także udziału w wyborach krajowych. Wyniki spodziewane są w maju 2010 r.


