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Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0371/2010, внесена от Johan Dufour, с белгийско гражданство, 
относно правото на гласуване в Белгия

1. Резюме на петицията

Вносителят, който е белгийски гражданин, говорещи фламандски, и живее във 
Фландрия, възразява срещу факта, че на федералните и на европейските избори той има 
право да гласува единствено за кандидати, говорещи фламандски, като твърди, че като 
член на обществото и гласоподавател би трябвало да може да гласува за 
предпочитаните от него кандидати, независимо от езика, който говорят. Той счита, че 
езиковият критерий, който в момента се прилага при федерални и европейски избори в 
Белгия, е дискриминационен, и настоява за действия от страна на Европейския 
парламент, за да се коригира това положение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителят критикува правилата за провеждане на избори в Белгия и възразява срещу 
факта, че на федералните и на европейските избори той има право да гласува 
единствено за кандидати, говорещи фламандски, като твърди, че би трябвало да може 
да гласува за предпочитаните от него кандидати, независимо от езика, който говорят.

Организацията на националните избори попада извън обхвата на правото на ЕС и 
правилата, свързани с нея, се уреждат изключително от националното право на 
отделните държави-членки.
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Общите принципи на изборите за Европейски парламент, които важат за всички 
държави-членки, са определени в Акта за избирането на членовете на Европейския 
парламент от 1976 г.1, съгласно който членовете на Европейския парламент се избират 
чрез всеобщо, пряко, свободно и тайно гласуване. Съответно всички държави-членки 
следва да гарантират спазването на тези основни принципи при провеждането на 
европейските избори.

Актът от 1976 г. предвижда, че всяка държава-членка може да създава или да разделя 
избирателните си райони по различен начин. Единственото условие, което следва да се 
спазва във връзка с това обаче, е да не бъде засегнат пропорционалният характер на 
системата на гласуване (член 2). Допълнителните подробности, свързани с реда на 
провеждане на изборите, като например тези относно езика, които посочва вносителят 
на петицията, не влизат в обхвата на акта и следователно се уреждат от националното 
право на държавите-членки. Актът ясно гласи, че:

При спазване на разпоредбите на настоящия акт, избирателната процедура се 
урежда от националните разпоредби на всяка държава-членка. (член 7)

Комисията счита, че белгийските правила за провеждане на избори не противоречат на 
правото на ЕС.

                                               
1 ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5. Актът е изменен последно с Решение 2002/772/ЕО, Евратом на Съвета от 
25 юни и 23 септември 2002 г.


