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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0371/2010, imressqa minn Johan Dufour, ta’ nazzjonalità 
Belġjana, dwar id-dritt tal-vot fil-Belġju

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, Belġjan li jitkellem bl-Olandiż u jgħix fi Flanders, joġġezzjona għall-fatt li fl-
elezzjonijiet federali u Ewropej, huwa għandu biss id-dritt li jivvota lil kandidati li jitkellmu l-
Olandiż, u jargumenta li bħala membru tal-pubbliku u votant għandu jkun intitolat li jivvota 
lill-kandidati favoriti tiegħu irrispettivament mil-lingwa li jitkellmu huma. Jesprimi l-fehma li 
l-kriterji tal-lingwa applikabbli bħalissa fl-elezzjonijiet federali u Ewropej fil-Belġju huma 
diskriminatorji u jitlob li l-Parlament Ewropew jieħu azzjoni biex jirrimedja s-sitwazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-petizzjonant jikkundanna l-arranġamenti elettorali fil-Belġju u joġġezzjona għall-fatt li fl-
elezzjonijiet federali u Ewropej huwa għandu biss id-dritt li jivvota lil kandidati li jitkellmu l-
Olandiż, u jargumenta li għandu jkun intitolat li jivvota lill-kandidati favoriti tiegħu 
irrispettivament mil-lingwa li jitkellmu.

L-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet nazzjonali ma taqax fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-
UE, u għaldaqstant l-arranġamenti huma rregolati esklussivament mil-liġi nazzjonali tal-Istati 
Membri individwali.



PE448.747v01-00 2/2 CM\829564MT.doc

MT

Il-prinċipji ġenerali fir-rigward tal-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew, li huma komuni 
għall-Istati Membri, huma stipulati fl-Att dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament 
Ewropew1 tal-1976, li jistabbilixxi, pereżempju, li l-elezzjonijiet għandhom isiru b’vot dirett 
universali, liberament u b’mod sigriet. Konsegwentement, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li dawn il-prinċipji bażiċi jitħarsu fl-elezzjonijiet Ewropej. 

L-Att tal-1976 jistipola li kull Stat Membru jista’ jistabbilixxi distretti elettorali jew 
jissuddividi ż-żona elettorali tiegħu b’mod differenti. Madankollu, l-unika kundizzjoni li 
għandha tkun issodisfata f’dan ir-rigward hija li dan m’għandux jaffettwa n-natura 
proporzjonali tas-sistema tal-votazzjoni (Artikolu 2). Dettalji oħra tal-arranġamenti, bħal 
dawk lingwistiċi li għalihom qed jirreferi l-petizzjonant, mhumiex koperti mill-Att, u 
għaldaqstant huma rregolati esklussivament mil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri. L-Att 
jistipola b’mod espliċitu li:

Suġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att, il-proċedura elettorali għandha tkun 
regolata f’kull Stat Membru bid-dispożizzjonijiet nazzjonali tiegħu. (Artikolu 7)

Il-Kummissjoni tqis li l-arranġamenti elettorali Belġjani ma jmorrux kontra l-liġi tal-UE.

                                               
1 ĠU L 278, 8.10.1976, p. 5. L-Att ġie emendat għall-aħħar darba bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/772/KE, 
Euratom tal-25 ta’ Ġunju u tat-23 ta’ Settembru 2002


