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Om: Andragende 0371/2010 af Johan Dufour, belgisk statsborger, om stemmeretten i 
Belgien

1. Sammendrag

Andrageren er nederlandsktalende belgier og bor i den nederlandsktalende del af Belgien. Han 
beklager sig over, at han ved føderale valg og valg til Europa-Parlamentet kun kan stemme på 
nederlandsktalende kandidater. Han er af den opfattelse, at han som borger og vælger burde 
have ret til at stemme på den kandidat, han foretrækker, uanset hvilket sprog denne taler. 
Andrageren mener, at de sprogkriterier, som i øjeblikket anvendes ved føderale valg og valg 
til Europa-Parlamentet i Belgien, er diskriminerende. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet om at bringe denne diskrimination til ophør.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andrageren klager over valgsystemet i Belgien og protesterer imod, at han ved føderale valg 
og valg til Europa-Parlamentet kun kan stemme på nederlandsktalende kandidater. Han 
angiver, at han burde have ret til at stemme på den kandidat, han foretrækker, uanset hvilket 
sprog denne taler.

Organisationen af nationale valg falder uden for EU-lovgivningens anvendelsesområde, og 
systemerne er derfor udelukkende reguleret i henhold til de enkelte medlemsstaters nationale 
lovgivning.
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Generelle principper for valg til Europa-Parlamentet, som medlemsstaterne har til fælles, er 
fastsat i lovgivningen af 1976 om valg af Europa-Parlamentets medlemmer1, der f.eks. 
indeholder bestemmelser om afholdelse af almindelige direkte valg, der afholdes frit og 
hemmeligt. Følgelig skal alle medlemsstater sikre, at disse grundlæggende principper 
respekteres i valg til Europa-Parlamentet.

Akten fra 1976 fastsætter, at hver medlemsstat må oprette valgkredse eller opdele deres 
valgområder, som de ønsker. Den eneste betingelse, der skal opfyldes i denne henseende er 
dog, at valgsystemernes forholdstalskarakter ikke må berøres (artikel 2). Systemernes 
nærmere forhold, herunder de sproglige forhold, som andrageren omtaler, behandles ikke i 
akten, og systemerne er derfor udelukkende reguleret i henhold til de enkelte medlemsstaters 
nationale lovgivning. Akten fastsætter udtrykkeligt:

Med forbehold af forskrifterne i denne akt er valgproceduren undergivet hver 
medlemsstats nationale forskrifter. (Artikel 7)

Kommissionen mener ikke, at det belgiske valgsystem er i strid med EU-lovgivningen."

                                               
1 EUT L 278, 8.10.1976, s. 5. Akten blev sidst ændret ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom af 25. juni 
2002 og af 23. september 2002.


