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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas griežtai pasisako prieš Halės-Vilvordės apskrities (Belgija) flamandų 
burmistrų Europos Parlamento rinkimų trikdymą. Peticijos pateikėjas griežtai kritikuoja jų 
sprendimą viešai boikotuoti Europos Parlamento rinkimus protestuojant prieš rinkimų 
apygardos Briuselis-Halė-Vilvordė nepadalijimą, kaip nurodyta Belgijos Konstitucinio 
Teismo 2003 m. gegužės 26 d. sprendime. Peticijos pateikėjas prieštarauja šiam argumentui, 
teigdamas, kad teismo sprendimas yra neteisingai aiškinamas. Be to, jis aiškina, kad Europos 
Parlamento rinkimų organizavimas yra federalinės, o ne regioninės valdžios kompetencija ir 
prašo Europos Parlamento pasisakyti prieš Halės-Vilvordės piliečių teisės išrinkti savo 
atstovus į Europos Parlamentą pažeidimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjai nesutinka su tam tikrų Halės-Vilvordės apskrities (Belgija) flamandų 
merų sprendimu viešai boikotuoti 2009 m. Europos Parlamento rinkimus.

Bendrieji visoms valstybėms narėms taikomi Europos Parlamento rinkimų principai nustatyti 
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1976 m. Akte dėl Europos Parlamento narių rinkimų1, kuriame teigiama, kad, pvz., rinkimai 
vyksta remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, yra laisvi ir slapti. Taigi, visos valstybės 
narės turi užtikrinti, kad šių pagrindinių principų būtų laikomasi Europos Parlamento 
rinkimuose.

Prieš 2009 m. birželio mėn. Europos Parlamento rinkimus Komisija paaiškino Belgijos 
institucijoms, kad neorganizuojant rinkimų tam tikrose savivaldybėse būtų pažeidžiamas 
1976 m. akte nustatytas rinkimų visuotinumo principas, ir priminė Belgijos valstybės 
įsipareigojimą užtikrinti, kad rinkimai būtų organizuojami vadovaujantis šiuo aktu.

Kompetentingos Belgijos valdžios institucijos įvykdė minėtą įsipareigojimą, todėl Komisija 
toliau nesvarstys šio klausimo.“

                                               
1 OL L 278, 1976 10 8, p. 5. Aktas paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. 
Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas.


