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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

19.2.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0990/2009, którą złożył Damien Thiery (Belgia) w sprawie zakłócania 
wyborów europejskich przez flamandzkich burmistrzów z obszaru Hal -
Vilvorde (Belgia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję potępia zakłócanie wyborów europejskich przez flamandzkich 
burmistrzów z obszaru Hal - Vilvorde (Belgia). Składający petycję zdecydowanie krytykuje 
ich decyzję o zbojkotowaniu organizacji wyborów europejskich w proteście przeciw 
niedokonaniu podziału okręgu wyborczego Bruksela-Hal-Vilvorde zgodnie z orzeczeniem 
belgijskiego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2003 r. Składający petycję 
kwestionuje ten argument, stwierdzając, że przedmiotowe orzeczenie jest błędnie 
interpretowane. Ponadto wyjaśnia on, że organizacja wyborów europejskich leży w gestii 
władz federalnych, a nie regionalnych, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego
o sprzeciwienie się naruszaniu prawa obywateli Hal - Vilvorde do wyboru swoich 
przedstawicieli europejskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję informuje o decyzji niektórych flamandzkich burmistrzów z departamentu 
Hal-Vilvorde (Belgia), która miała na celu publiczne zbojkotowanie organizacji wyborów 
europejskich w 2009 roku.

Ogólne zasady dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego, wspólne dla państw 
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członkowskich, są określone w Akcie dotyczącym wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich1

 z 1976 roku, który przewiduje na 
przykład, że wybór dokonywany jest w bezpośrednich wyborach powszechnych, wolnych
i tajnych. Tym samym wszystkie państwa członkowskie muszą zapewnić przestrzeganie tych 
podstawowych zasad przy wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Przed wyborami europejskimi w czerwcu 2009 roku Komisja poinformowała władze 
belgijskie, że niezorganizowanie wyborów w niektórych gminach będzie stanowiło 
naruszenie zasady powszechności wyborów, która jest określona w Akcie z 1976 roku,
i podkreśliła zobowiązanie państwa belgijskiego do przeprowadzenia tych wyborów zgodnie
z przedmiotowym aktem.

Właściwe władze belgijskie dopełniły swoich zobowiązań. W rezultacie Komisja nie będzie 
dalej badać tej sprawy.

                                               
1 Dz.U. L 278 z 8.10.1976, s. 5. Akt ten został ostatnio zmieniony decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia
25 czerwca i 23 września 2002 r.


