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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
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Tárgy: Damien Thiery, belga állampolgár által benyújtott 0990/2009. számú petíció 
a belgiumi Hal-Vilvorde megye flamand polgármesterei által az európai 
parlamenti választásokkal kapcsolatban keltett zavarról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elítéli, hogy a belgiumi Hal-Vilvorde megye flamand polgármesterei 
zavart keltettek az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban. A petíció benyújtója 
hevesen bírálja arra vonatkozó döntésüket, hogy – tiltakozásul a belga Alkotmánybíróság 
2003. május 26-i határozatában foglaltak ellen, miszerint nem bontják fel a Brüsszel-Hal-
Vilvorde választókerületet – nyilvánosan bojkottálják az európai parlamenti választások 
szervezését. A petíció benyújtója vitatja ezt az érvelést, azt állítja, hogy a határozatot rosszul 
értelmezték. Továbbá kifejti, hogy az európai parlamenti választások megszervezése nem 
regionális, hanem szövetségi hatáskörbe tartozik, és arra kéri az Európai Parlamentet, hogy 
foglaljon állást Hal-Vilvorde polgárainak európai képviselőik megválasztásával kapcsolatos 
jogai megsértésével szemben

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. november 3. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtói hevesen bírálják a belgiumi Hal-Vilvorde megye egyes flamand 
polgármestereinek azon döntését, hogy nyilvánosan bojkottálják a 2009. évi európai 
parlamenti választások szervezését.
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Az európai parlamenti választásokra vonatkozó, a tagállamokra nézve közös általános elveket 
az Európai Parlament képviselőinek megválasztásáról szóló, 1976. évi okmány1 állapítja meg, 
amely többek között előírja, hogy a választásokat közvetlen és általános választójog alapján, 
szabadon és titkosan tartják meg. Ennek megfelelően valamennyi tagállamnak biztosítania 
kell, hogy az említett alapelveket tiszteletben tartják az európai parlamenti választások során.

A 2009. évi európai parlamenti választások előtt a Bizottság jelezte a belga hatóságok felé, 
hogy bizonyos közigazgatási területeken a választások megszervezésének elmulasztása a 
választások 1976. évi okmányban megállapított egyetemessége elvének megsértését jelentené, 
és rávilágított a belga állam annak biztosítására irányuló kötelezettségére, hogy a 
választásokat az okmánnyal összhangban tartják meg.

Az illetékes belga hatóságok teljesítették a fent említett kötelezettségüket. Következésképpen 
a Bizottság nem vizsgálja tovább a szóban forgó ügyet. 

                                               
1 HL L 278., 1976. 10. 8., 5. o. Az okmányt legutóbb a 2002. június 25-i és 2002. szeptember 23-i 2002/772/EK, 
Euratom tanácsi határozat módosította.


