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Komisja Petycji

2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0371/2010, którą złożył Johan Dufour (Belgia) w sprawie prawa do 
głosowania w Belgii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, mówiący po niderlandzku Belg, który mieszka we Flandrii, wyraża 
sprzeciw w związku z tym, że w wyborach federalnych i europejskich ma prawo głosować 
tylko na kandydatów mówiących po niderlandzku, przekonując, że jako członek 
społeczeństwa i wyborca powinien być uprawniony do oddania głosu na preferowanych przez 
siebie kandydatów bez względu na język, jakim się posługują. Uważa on, że kryteria 
językowe stosowane obecnie w odniesieniu do wyborów federalnych i europejskich w Belgii 
są dyskryminujące, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu 
uzdrowienia tego stanu rzeczy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składający petycję informuje o ustaleniach wyborczych w Belgii i wyraża sprzeciw wobec 
faktu, że w wyborach federalnych i europejskich ma prawo głosować tylko na kandydatów 
mówiących po niderlandzku. Przekonuje, że powinien być uprawniony do oddania głosu na 
preferowanych przez siebie kandydatów bez względu na język, jakim się posługują.

Organizacja wyborów krajowych nie wchodzi w zakres prawa UE, a zatem ustalenia 
regulowane są wyłącznie na mocy prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich.



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

PL

Zasady ogólne dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego, wspólne dla państw 
członkowskich, określone są w akcie dotyczącym wyborów przedstawicieli do Parlamentu 
Europejskiego z 1976 r.1, w którym przewiduje się między innymi, że wybór dokonywany 
jest w bezpośrednich wyborach powszechnych, wolnych i tajnych. Tym samym wszystkie 
państwa członkowskie muszą zapewnić przestrzeganie tych podstawowych zasad przy 
wyborach europejskich. 

Akt z 1976 roku stanowi, że państwa członkowskie mogą tworzyć okręgi wyborcze lub 
podzielić obszar wyborczy w inny sposób. Jednak jedyny warunek, jaki należy w związku 
z tym spełnić, to nienaruszenie proporcjonalnego charakteru systemu wyborczego (art. 2). 
Dalsze szczegóły ustaleń, takie jak kwestie językowe, do których odnosi się składający 
petycję, nie są uwzględnione w przedmiotowym akcie, a zatem podlegają regulacji wyłącznie 
na mocy prawa krajowego państw członkowskich. W akcie wyraźnie stwierdza się, że:

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Aktu procedura wyborcza w każdym państwie 
członkowskim podlega przepisom krajowym. (art. 7)

Komisja jest zdania, że belgijskie ustalenia wyborcze nie są sprzeczne z prawem UE.

                                               
1Dz.U. 278 z 8.10.1976, s. 5. Akt został ostatnio zmieniony decyzją Rady 2002/772/WE, Euratom z dnia 
25 czerwca i 23 września 2002 r.


