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Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0990/2009, внесена от г-н Damien Thiery, с белгийско 
гражданство, относно смута, внесен на европейските избори от 
фламандските бургмайстери от район Хале-Вилворде (Белгия)

1. Резюме на петицията

Вносителят осъжда смута, внесен по време на европейските избори от фламандски 
бургмайстери от район Хале-Вилворде (Белгия). Вносителят силно критикува 
решението им публично да бойкотират организацията на европейските избори като 
форма на протест срещу отказа от разделяне на избирателен район Брюксел-Хале-
Вилворде съгласно решение на Белгийския конституционен съд от 26 май 2003 г. 
Вносителят поставя под съмнение този аргумент, като заявява, че решението е 
изтълкувано погрешно. Освен това, той обяснява, че организацията на европейските 
избори е въпрос от компетенциите на федералните, а не на регионалните органи, и
моли Европейския парламент да заеме позиция срещу нарушаването на правото на 
гражданите на Хале-Вилворде да изберат техните европейски представители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителят на петицията осъжда решението на определени фламандски кметове от
район Хале-Вилворде (Белгия) да бойкотират публично организацията на изборите за 
Европейски парламент през 2009 г.

Основните принципи относно изборите за Европейски парламент, които са общи за 
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държавите-членки, са определени в Акта относно избирането на членовете на 
Европейския парламент от 1976 г.1, който постановява, че изборите следва да се 
провеждат чрез всеобщи преки избори, свободно и тайно. Следователно всички 
държави-членки трябва да осигурят спазването на тези основополагащи принципи в
изборите за Европейски парламент.

Преди изборите за европейски парламент от юни 2009 г. Комисията посочи на 
белгийските органи, че неорганизирането на избори в определени общини ще 
представлява нарушение на принципа за универсалност на изборите, заложен в Акта от 
1976 г., както и на задължението на белгийската държава да осигури провеждането на 
изборите съгласно Акта.

Компетентните белгийски органи изпълниха горепосоченото задължение. Вследствие 
на това Комисията няма да продължи да се занимава с този въпрос.

                                               
1 OВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5. Акт, последно изменен с Решение 2002/772/ЕО на Съвета, Евратом от 25 
юни и 23 септември 2002 г.


