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Temats: Lūgumraksts Nr. 0990/2009, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Damien 
Thiery, par flāmu deputātu radīto Eiropas vēlēšanu traucējumu Hal–Vilvorde 
vēlēšanu apgabalā Beļģijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par flāmu mēru radīto Eiropas vēlēšanu traucējumu Hal–
Vilvorde vēlēšanu apgabalā Beļģijā. Lūgumraksta iesniedzējs stingri nosoda viņu lēmumu 
publiski boikotēt Eiropas vēlēšanu organizēšanu, tādējādi protestējot pret lēmumu nenodalīt 
Brussels–Hal–Vilvorde vēlēšanu apgabalu, kā noteikts Beļģijas Konstitucionālās tiesas 
2003. gada 26. maija spriedumā. Lūgumraksta iesniedzējs apšauba šo argumentu, norādot, ka 
spriedums ir nepareizi interpretēts. Turklāt viņš paskaidro, ka Eiropas vēlēšanu organizēšana 
ir valsts, nevis reģionu kompetencē, un aicina Eiropas Parlamentu paust nostāju par Hal–
Vilvorde apgabalā dzīvojošo pilsoņu pārkāptajām tiesībām ievēlēt savus pārstāvjus Eiropas 
Parlamentā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 3. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs nosoda lēmumu, kuru pieņēmuši daži flāmu mēri Hal–Vilvorde 
apgabalā Beļģijā un kura mērķis ir publiski boikotēt 2009. gada Eiropas vēlēšanu 
organizēšanu.

Ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām saistītie vispārējie principi, kas ir kopēji visām 
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dalībvalstīm, ir izklāstīti 1976. gada Aktā par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu1, kurā 
cita starpā noteikts, ka vēlēšanas ir vispārējas un tiešas, un balsošana ir brīva un aizklāta.
Tādējādi visām dalībvalstīm ir jānodrošina, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās tiek ievēroti šie 
pamatprincipi.

Pirms 2009. gada jūnija Eiropas vēlēšanām Komisija norādīja Beļģijas varas iestādēm, ka, 
neorganizējot vēlēšanas dažos apgabalos, tiek pārkāpts 1976. gada aktā noteiktais princips par 
tiešām, vienlīdzīgām un aizklātām vēlēšanām, kā arī norādīja uz Beļģijas valsts pienākumu 
nodrošināt vēlēšanu norisi atbilstīgi šim aktam.

Beļģijas kompetentās varas iestādes savu iepriekš minēto pienākumu izpildīja. Tādējādi 
Komisija neturpinās izskatīt šo lietu.”

                                               
1 OV L 278, 8.10.1976., 5. lpp. Aktā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2002. gada 25. jūnija un 
23. septembra Lēmumu 2002/772/EK, Euratom


