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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója flamand anyanyelvű belga, és Belgium flamand nyelvű részén él. 
Kifogásolja, hogy a szövetségi és az európai választásokon kizárólag flamand anyanyelvű 
jelöltekre szavazhat. Úgy véli, hogy szavazati joggal rendelkező állampolgárként joga van 
arra a jelöltre szavazni, akire szeretne, függetlenül attól, hogy az milyen nyelvet beszél. A 
petíció benyújtója szerint a szövetségi és európai választások során Belgiumban jelenleg 
alkalmazott nyelvi feltételek nem mentesek a hátrányos megkülönböztetéstől. Kéri az Európai 
Parlamentet, hogy vessen véget ennek a hátrányos megkülönböztetésnek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 2. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója kifogásolja a belgiumi választási szabályokat, és tiltakozik az ellen, hogy 
a szövetségi és európai választásokon kizárólag flamand anyanyelvű jelöltekre szavazhat, 
azzal érvelve, hogy jogosultnak kellene lennie arra a jelöltre szavazni, akire szeretne, 
függetlenül attól, hogy az milyen nyelven beszél.

A nemzeti választások megszervezése az uniós jog hatályán kívül esik, és ezért a szabályokat 
kizárólag az egyes tagállamok nemzeti jogának keretében szabályozzák.
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Az európai parlamenti választásokra vonatkozó, a tagállamokra nézve közös általános elveket 
az Európai Parlament képviselőinek megválasztásáról szóló, 1976. évi okmány1 állapítja meg, 
amely többek között előírja, hogy a választásokat közvetlen és általános választójog alapján, 
szabadon és titkosan tartják meg. Ennek megfelelően valamennyi tagállamnak biztosítania 
kell, hogy az említett alapelveket tiszteletben tartják az európai választások során. 

Az 1976. évi okmány előírja, hogy az egyes tagállamok választókerületeket alakíthatnak ki, 
vagy választási területüket más módon részekre oszthatják. E tekintetben azonban az egyetlen 
teljesítendő feltétel az, hogy a választási rendszer arányos voltát ne változtassák meg (2. 
cikk). A szabályokra vonatkozó további részletekre – például a petíció benyújtója által 
említett nyelvi kérdésekre – az okmány nem terjed ki, és ezért azokat kizárólag a tagállamok 
nemzeti jogának keretében szabályozzák. Az okmány kifejezetten előírja, hogy:

Ezen okmány rendelkezéseire is figyelemmel, a választási eljárásra az egyes tagállamok 
saját nemzeti rendelkezései az irányadók. (7. cikk)

A Bizottság úgy véli, hogy a belga választási szabályok nem ellentétesek az EU jogával.

                                               
1 HL L 278., 1976.10.8., 5 o. Az okmányt legutóbb a 2002. június 25-i és szeptember 23-i 2002/772/EK, 
Euratom tanácsi rendelettel módosították.


