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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0990/2009, adresată de Damien Thiery, de cetățenie belgiană, 
privind perturbarea alegerilor europene de către autoritățile locale flamande 
din departamentul Hal-Vilvorde (Belgia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță perturbarea alegerilor europene de către autoritățile locale flamande din 
departamentul Hal-Vilvorde (Belgia). Petiționarul critică în mod ferm decizia acestora de a 
boicota public organizarea alegerilor europene ca o formă de protest împotriva nefuzionării 
circumscripțiilor Bruxelles – Hal-Vilvorde, astfel cum se prevede în hotărârea pronunțată de 
Curtea Constituțională belgiană din 26 mai 2003. Petiționarul contestă acest argument, 
susținând că hotărârea a fost interpretată în mod greșit. În plus, petiționarul susține că 
organizarea alegerilor europene este o atribuție federală, nu una regională, și solicită 
Parlamentului European să ia atitudine împotriva încălcării dreptului cetățenilor din Hal-
Vilvorde de a-și alege reprezentanții în Parlamentul European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarul denunță decizia anumitor primari flamanzi din departamentul Hal-Vilvorde
(Belgia) de a boicota în mod public organizarea alegerilor europene din 2009.

Principiile generale privind alegerile pentru Parlamentul European, aplicabile în toate statele 
membre, au fost stabilite prin Actul din 1976 privind alegerea reprezentanților în Parlamentul 
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European1, care prevede, de exemplu, că alegerile se desfășoară prin sufragiu universal direct, 
votul fiind liber și secret. Astfel, toate statele membre trebuie să asigure respectarea acestor 
principii de bază cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European.

Înainte de alegerile europene din iunie 2009, Comisia a semnalat autorităților belgiene faptul 
că neorganizarea de alegeri în anumite comune ar constitui o încălcare a principiului 
universalității alegerilor, prevăzut de Actul din 1976, subliniind totodată obligația statului 
belgian de a asigura desfășurarea alegerilor în conformitate cu actul menționat.

Autoritățile belgiene competente și-au îndeplinit această obligație. Prin urmare, Comisia nu va 
continua investigațiile în acest caz. 

                                               
1 JO L 278, 8.10.1976, p. 5. Actul a fost modificat ultima dată prin Decizia 2002/772/CE, Euratom a Consiliului 
din 25 iunie și 23 septembrie 2002.


