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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0990/2009 af Damien Thiery, belgisk statsborger, om de flamske 
borgmestres forstyrrelse af valget til Europa-Parlamentet i Hal-Vilvorde-området 
(Belgien)

1. Sammendrag

Andrageren fordømmer den forstyrrelse af valget til Europa-Parlamentet, de flamske 
borgmestre i Hal-Vilvorde-området (Belgien) har forårsaget. Andrageren kritiserer stærkt 
deres beslutning om offentligt at boykotte tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet 
som protest mod, at valgkredsen Bruxelles-Hal-Vilvorde ikke er blevet splittet op som krævet 
i dommen fra den belgiske forfatningsdomstol af 26. maj 2003. Andrageren anfægter dette 
argument, idet han hævder, at dommen fejlfortolkes. Endvidere forklarer han, at 
tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet er et føderalt og ikke et regionalt 
anliggende, og anmoder Europa-Parlamentet om at udtrykke modstand mod krænkelsen af 
den ret, som borgerne i Hal-Vilvorde har til at vælge deres medlemmer af Europa-
Parlamentet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren fordømmer den beslutning, som visse flamske borgmestre i Hal-Vilvorde-
området (Belgien) traf om offentligt at boykotte tilrettelæggelsen af valget til Europa-
Parlamentet i 2009.

Generelle principper for valg til Europa-Parlamentet, som medlemsstaterne har til fælles, er 
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fastsat i lovgivningen af 1976 om valg af Europa-Parlamentets medlemmer1, der f.eks. 
indeholder bestemmelser om afholdelse af almindelige direkte valg, der afholdes frit og 
hemmeligt. Følgelig skal alle medlemsstater sikre, at disse grundlæggende principper 
respekteres i valg til Europa-Parlamentet.

Inden valget til Europa-Parlamentet i juni 2009 oplyste Kommissionen de belgiske 
myndigheder om, at de ved at undlade at tilrettelægge valg i visse kommuner ville overtræde 
princippet om valgets universalitet som fastsat i lovgivningen af 1976, og påpegede den 
belgiske stats forpligtelse til at sikre, at valget afholdes i overensstemmelse med 
lovgivningen.

De kompetente belgiske myndigheder har opfyldt deres ovennævnte forpligtelse. Derfor agter 
Kommissionen ikke at foretage sig yderligere i denne sag."

                                               
1 EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5. Akten senest ændret ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom af 25. juni 2002 
og af 23. september 2002.


