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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0990/2009, imressqa mis-Sur Damien Thiery, ta’ nazzjonalità 
Belġjana, dwar it-tfixkil tal-elezzjoni Ewropea maħluq mill-Burgomastri 
Fjammingi tad-dipartiment ta’ Hal -Vilvorde, il-Belġju 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunzja t-tfixkil dwar l-elezzjoni Ewropea mill-Burgomastri Fjammingi 
tad-dipartiment ta’ Hal -Vilvorde, il-Belġju. Il-petizzjonant jikkritika bis-saħħa d-deċiżjoni 
tagħhom li jibbojkottjaw pubblikament l-organizzazzjoni tal-elezzjoni Ewropea bħala protesta 
kontra n-nuqqas ta’ diviżjoni ta’ ċirkoskrizzjoni elettorali bejn Brussell u Hal - Vilvorde kif 
stabbilit fis-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali Belġjana tas-26 ta’ Mejju 2003. Il-petizzjonant 
jisfida dan l-argument, billi jistqarr li din is-sentenza hija misinterpretata. Barra dan, huwa 
jispjega li l-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet Ewropej hija kompetenza federali u mhux 
reġjonali u jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu pożizzjoni kontra l-ksur tad-dritt taċ-
ċittadini ta’ Hal - Vilvorde biex jeleġu r-rappreżentanti Ewropej tagħhom.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjonanti ddenunzjaw id-deċiżjoni ta’ ċerti sindki Fjammingi tad-dipartiment Hal-
Vilvorde, fil-Belġju, li kellhom l-għan li jibbojkottjaw pubblikament l-organizzazzjoni tal-
elezzjonijiet Ewropej tal-2009. 

Il-prinċipji ġenerali rigward l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, komuni għall-Istati 
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Membri, huma stipulati fl-Att 1976 rigward l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew1 li 
jipprovdi, eżempju għal elezzjonijiet li għandhom isiru b’vot dirett universali, ħielsa u 
sigrieti. Għaldaqstant, l-Istati Membri kollha għandhom jiżguraw li dawn il-prinċipji bażiċi 
jiġu rispettati fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew.

Qabel l-elezzjonijiet Ewropej ta’ Ġunju 2009, il-Kummissjoni indikat lill-awtoritajiet Belġjani 
li jekk ma jiġux organizzati l-elezzjonijiet f’ċerti komuni, dan jikkostittwixxi ksur tal-
prinċipju tal-universalità tal-elezzjonijiet li huwa mniżżel fl-Att 1976, u indikat l-obbligu li l-
Istat Belġjan jiżgura li l-elezzjonijiet isiru f’konformità mal-Att.

L-awtoritajiet kompetenti Belġjani wettqu l-obbligu tagħhom imsemmi hawn fuq. Bħala 
konsegwenza, il-Kummissjoni mhux se tkompli ssegwi aktar din il-kwistjoni. 

                                               
1 ĠU L 278, 8.10.1976, p. 5 L-Att ġie emendat l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, 
Euratom tal-25 ta’ Ġunju u t-23 ta’ Settembru 2002 


