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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0990/2009, του Damien Thiery, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
διατάραξη των ευρωπαϊκών εκλογών από τους φλαμανδούς δημάρχους του 
τμήματος Hal -Vilvorde (Βέλγιο)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη διατάραξη των ευρωπαϊκών εκλογών από τους φλαμανδούς 
δημάρχους της περιφέρειας Hal - Vilvorde (Βέλγιο). Ο αναφέρων επικρίνει σθεναρά την 
απόφασή τους να μποϊκοτάρουν δημόσια τη διοργάνωση των ευρωπαϊκών εκλογών σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη διαίρεση της εκλογικής περιφέρειας Βρυξελλών - Hal –
Vilvorde όπως ορίζεται στην απόφαση του βελγικού συνταγματικού δικαστηρίου της 26ης 
Μαΐου 2003. Ο αναφέρων αμφισβητεί αυτό το επιχείρημα, επισημαίνοντας ότι η απόφαση 
παρερμηνεύτηκε. Επιπλέον, εξηγεί ότι η διοργάνωση των ευρωπαϊκών εκλογών αποτελεί 
ομοσπονδιακή και όχι περιφερειακή αρμοδιότητα, και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να αντιταχθεί στην παραβίαση του δικαιώματος των πολιτών της Hal - Vilvorde να εκλέξουν 
τους ευρωπαίους αντιπροσώπους τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την απόφαση ορισμένων φλαμανδών δημάρχων της 
περιφέρειας Hal-Vilvorde (Βέλγιο) η οποία είχε ως στόχο τη δημόσια διατάραξη της 
διοργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2009.

Οι γενικές αρχές σχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι κοινές στα 
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κράτη μέλη, ορίζονται στην Πράξη του 1976 περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 1  η οποία προβλέπει π.χ. ότι οι εκλογές διεξάγονται με άμεση, καθολική, 
ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία. Συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν 
την τήρηση αυτών των βασικών αρχών κατά τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών εκλογών.

Πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου του 2009, η Επιτροπή υπέδειξε στις βελγικές 
αρχές ότι η μη διοργάνωση εκλογών σε ορισμένες κοινότητες θα συνιστούσε παραβίαση της 
αρχής της καθολικότητας των εκλογών η οποία ορίζεται στην Πράξη του 1976, και 
επεσήμανε την υποχρέωση που υπέχει το βελγικό κράτος να διασφαλίζει ότι οι εκλογές 
διεξάγονται σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Πράξη.

Οι αρμόδιες βελγικές αρχές εκπλήρωσαν την προαναφερθείσα υποχρέωση που υπείχαν. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή δεν θα δώσει περαιτέρω συνέχεια στην υπόθεση αυτή.

                                               
1 ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5. Η Πράξη αυτή τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2002/772/ΕΚ, 
Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002.


