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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ολλανδόφωνος Βέλγος και κατοικεί στο ολλανδόφωνο τμήμα του Βελγίου. 
Παραπονείται για το γεγονός ότι στις ομοσπονδιακές και τις ευρωπαϊκές εκλογές δύναται να 
ψηφίζει μόνο μεταξύ ολλανδόφωνων υποψηφίων. Θεωρεί ότι ως πολίτης και ψηφοφόρος θα 
πρέπει να έχει δικαίωμα να ψηφίζει τον υποψήφιο της επιλογής του, ανεξαρτήτως γλώσσας. 
Ο αναφέρων πιστεύει ότι τα γλωσσικά κριτήρια που ισχύουν επί του παρόντος στις 
ομοσπονδιακές και τις ευρωπαϊκές εκλογές στο Βέλγιο εισάγουν διακρίσεις. Ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει τέλος σε αυτήν τη διακριτική μεταχείριση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις εκλογικές ρυθμίσεις στο Βέλγιο και διαμαρτύρεται για το 
γεγονός ότι στις ομοσπονδιακές και τις ευρωπαϊκές εκλογές δύναται να ψηφίζει μόνο μεταξύ 
ολλανδόφωνων υποψηφίων, ισχυριζόμενος ότι θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να ψηφίζει τον 
υποψήφιο της επιλογής του ανεξαρτήτως γλώσσας.

Η διοργάνωση των εθνικών εκλογών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ 
και, κατά συνέπεια, οι συναφείς ρυθμίσεις διευθετούνται αποκλειστικά δυνάμει του εθνικού 
δικαίου των επιμέρους κρατών μελών.
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Οι γενικές αρχές σχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι κοινές στα 
κράτη μέλη, καθορίζονται στην πράξη περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου1 του 1976, στην οποία προβλέπεται, π.χ., ότι οι εκλογές διεξάγονται με άμεση 
καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία. Συναφώς, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διασφαλίζουν την τήρηση αυτών των βασικών αρχών κατά τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών 
εκλογών. 

Η πράξη του 1976 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν εκλογικές περιφέρειες ή 
να προβλέψουν άλλες εκλογικές υποδιαιρέσεις. Ωστόσο, η μοναδική προϋπόθεση που πρέπει 
να πληρούται εν προκειμένω είναι ότι δεν πρέπει να θίγεται η αναλογικότητα του εκλογικού 
συστήματος (άρθρο 2). Περαιτέρω λεπτομέρειες των ρυθμίσεων, όπως οι γλωσσικές 
ρυθμίσεις για τις οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων, δεν καλύπτονται από την πράξη και, ως εκ 
τούτου, διευθετούνται αποκλειστικά δυνάμει του εθνικού δικαίου των κρατών μελών. Στην 
πράξη προβλέπεται ρητά ότι:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας πράξης, η εκλογική διαδικασία διέπεται, 
σε κάθε κράτος μέλος, από τις εθνικές διατάξεις. (Άρθρο 7)

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι βελγικές εκλογικές ρυθμίσεις δεν αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5. Η εν λόγω πράξη τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2002/772/ΕΚ, 
Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002.


