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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0965/2009, adresată de Christopher Painter, de cetățenie britanică, 
privind dreptul său de vot în Marea Britanie

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, resortisant britanic care locuiește de mai bine de 15 ani în Germania, a fost 
informat cu privire la faptul că a fost radiat din registrul alegătorilor din străinătate și că nu-și 
mai poate exprima, prin urmare, votul în cadrul alegerilor parlamentare din Regatul Unit. 
Întrucât nu este cetățean german, acesta nu are dreptul de a vota nici în cadrul alegerilor 
parlamentare din Germania, în ciuda faptului că plătește impozite în Germania și că poate 
participa la alegerile locale din Germania și la alegerile pentru Parlamentul European. Cererea 
sa de a fi inclus din nou în registrul britanic al alegătorilor a fost respinsă. Petiționarul 
consideră că legea electorală britanică (Legea reprezentării populației din 1985) încalcă 
dreptul comunitar, în temeiul căruia statelor membre li se interzice să adopte măsuri de 
descurajare a cetățenilor UE de a se stabili într-un alt stat membru. Petiționarul consideră că 
dispozițiile relevante din legislația britanică reprezintă o încălcare a dispozițiilor articolului 6 
din Tratatul de la Amsterdam și a dispozițiilor articolelor 19 și 43 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, precum și o încălcare a drepturilor omului. Petiționarul solicită o poziție 
clară a Parlamentului European în acest sens, precum și în privința chestiunii referitoare la 
dreptul care prevalează, cel britanic sau cel european. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 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
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Petiționarul contestă dispozițiile legislației britanice care prevăd revocarea dreptului de vot al 
resortisanților britanici care locuiesc în străinătate de peste 15 ani. În consecință, petiționarul, 
care își are domiciliul în Germania, nu are dreptul să participe la alegerile naționale.

În conformitate cu concluziile Comisiei în petițiile nr. 220/2005, 381/2005 și 446/2007 
privind aceeași chestiune, legislația comunitară nu reglementează participarea cetățenilor UE 
la alegerile naționale. Articolul 22 din Tratatul privind Uniunea Europeană acordă cetățenilor 
UE dreptul de a participa la alegerile europene și la cele locale din statele membre în care își 
au domiciliul, chiar dacă nu dețin cetățenia statului respectiv.
Cu toate acestea, în rapoartele sale privind cetățenia Uniunii, Comisia a atras atenția cu privire 
la corespondența și la cererile repetate în care numeroși cetățeni ai Uniunii își exprimau 
preocupările față de ceea ce ei percepeau ca fiind o lacună a dreptului electoral, din cauza 
faptului că majoritatea statelor membre nu acordă drept de vot în alegerile naționale sau 
regionale resortisanților altor state membre care își au domiciliul pe teritoriul lor.

În cel de-al cincilea raport al său privind cetățenia Uniunii, adoptat la 5 februarie 2008, 
Comisia a invitat statele membre să examineze această chestiune pentru a promova 
participarea cetățenilor Uniunii la viața politică a țării în care își au domiciliul.
Un studiu privind drepturile electorale în Uniunea Europeană, care vizează și participarea la 
alegerile naționale, a fost lansat de Comisie în 2009. Rezultatele sunt așteptate în mai 2010.


