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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0371/2010, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais Johan 
Dufour, par tiesībām balsot Beļģijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Beļģijas valstspiederīgais, kurš runā holandiešu valodā un dzīvo 
Flandrijā, iebilst pret to, ka federālajās un Eiropas Parlamenta vēlēšanās viņš var balsot tikai 
par holandiešu valodā runājošiem kandidātiem, apgalvojot, ka viņam kā sabiedrības loceklim 
un vēlētājam jābūt tiesībām balsot par viņa izvēlēto kandidātu neatkarīgi no valodas, kādā šis 
kandidāts runā. Viņš uzskata, ka valodas kritērijs, kurš Beļģijā pašlaik ir spēkā attiecībā uz 
federālajām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ir diskriminējošs, un aicina Eiropas 
Parlamentu rīkoties, lai šo situāciju novērstu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 2. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs nosoda vēlēšanu kārtību Beļģijā un iebilst pret to, ka federālajās un 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās viņš var balsot tikai par holandiešu valodā runājošiem 
kandidātiem, apgalvojot, ka viņam jābūt tiesībām balsot par viņa izvēlēto kandidātu neatkarīgi 
no valodas, kādā šis kandidāts runā.

Valstu parlamentu vēlēšanu organizēšana neietilpst ES tiesību aktu un noteikumu darbības 
jomā, un tādēļ to reglamentē tikai un vienīgi atsevišķu dalībvalstu tiesību akti.
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Vispārējie principi attiecībā uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kas kopīgi visām dalībvalstīm, 
ir noteikti 1976. gada Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu1, kurš paredz, 
piemēram, ka ievēlēšanai jānotiek vispārējās, tiešās, brīvās un aizklātās vēlēšanās. Tādējādi 
visām dalībvalstīm ir jānodrošina, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās šie principi tiek ievēroti. 

1976. gada Aktā ir noteikts, ka katra dalībvalsts var izveidot vēlēšanu apgabalus vai citādi 
sadalīt savu vēlēšanu apgabalu. Vienīgais nosacījums, kas šajā sakarībā jāievēro, ir, ka 
nedrīkst ietekmēt balsošanas sistēmas proporcionalitātes principu (2. pants). Sīkāka 
informācija par vēlēšanu kārtību, tostarp par lingvistiskajiem jautājumiem, uz kuriem atsaucas 
lūgumraksta iesniedzējs, Aktā nav iekļauta, un tādēļ šos jautājumus reglamentē tikai un 
vienīgi dalībvalstu tiesību akti. Aktā ir skaidri noteikts, ka:

Ievērojot šā Akta noteikumus, vēlēšanu procedūru katrā dalībvalstī reglamentē tās 
valsts noteikumi. (7. pants)

Komisija uzskata, ka Beļģijas vēlēšanu kārtība nav pretrunā ES tiesību aktiem.”

                                               
1 OV L 278, 8.10.1976, 5. lpp. Akts pēdējo reizi tika grozīts ar Padomes 2002. gada 25. jūnija un 23. septembra 
Lēmumu 2002/772/EK, Euratom


