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pilietis Johan Dufour

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra olandų kalba kalbantis Belgijos pilietis, gyvenantis Flandrijoje. Jis 
skundžiasi, kad federaliniuose rinkimuose ir rinkimuose į ES institucijas gali balsuoti tik už 
olandų kalba kalbančius kandidatus. Jo nuomone, kaip piliečiui ir kaip rinkėjui, jis turi teisę 
balsuoti už kandidatus, kuriems jis teikia pirmenybę, nepaisant kalbos, kuria šie kalba.  
Peticijos pateikėjas teigia, kad šiuo metu Belgijos federaliniuose rinkimuose ir rinkimuose į 
ES institucijas galiojantis kalbos kriterijus yra diskriminacinis. Peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamento nutraukti šią diskriminaciją..

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi rinkimų tvarka Belgijoje ir prieštarauja tam, kad 
federaliniuose rinkimuose ir rinkimuose į ES institucijas jis gali balsuoti tik už olandų kalba 
kalbančius kandidatus. Jo nuomone, jam turėtų būti suteikta teisė balsuoti už kandidatus, 
kuriems jis teikia pirmenybę, nepaisant kalbos, kuria šie kalba. 

Nacionalinių rinkimų organizavimas nepatenka į ES teisės taikymo sritį ir jam netaikoma joje 
nustatyta tvarka, todėl jis reglamentuojamas tik pagal atskirų valstybių narių nacionalinę teisę.
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Bendrieji Europos Parlamento rinkimų principai, bendri valstybėms narėms, nustatyti 1976 m. 
Akte dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų1, kuriame nurodyta, kad rinkimai vykdomi 
remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, jie yra laisvi ir slapti. Todėl visos valstybės narės 
turi užtikrinti, kad Europos Parlamento rinkimuose būtų laikomasi šių pagrindinių principų. 

1976 m. akte nustatyta, kad kiekviena valstybė narė gali sudaryti rinkimų apygardas arba 
kitaip padalyti savo rinkimų teritoriją. Vis dėlto vienintelė sąlygą, kurios šiuo atžvilgiu reikia 
laikytis, yra ta, kad neturėtų būti pažeistas proporcinio balsavimo sistemos pobūdis (2 
straipsnis). Kiti rinkimų tvarkos aspektai, pvz., kalbiniai, kuriuos nurodo peticijos pateikėjas, 
nereglamentuojami šiuo aktu, todėl jiems išimtinai taikoma valstybių narių nacionalinė teisė. 
Akte aiškiai nustatyta, kad:

„Remiantis šio Akto nuostatomis, rinkimų procedūrą kiekvienoje valstybėje narėje 
reglamentuoja jos nacionalinės nuostatos.“ (7 straipsnis).

Komisija mano, kad Belgijos rinkimų tvarka neprieštarauja ES teisei.“

                                               
1 OL L 278, 1976 10 8, p. 5. Aktas iš dalies pakeistas 2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. 
Tarybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas.


