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privind dreptul de vot în Belgia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, cetăţean belgian, vorbitor de limba olandeză, care locuieşte în Flandra, îşi 
exprimă nemulţumirea cu privire la faptul că la alegerile federale şi europene îi poate vota 
doar pe candidaţii vorbitori de limba olandeză. El consideră că, în calitate de cetăţean şi 
alegător, ar trebui să aibă dreptul să aleagă candidatul pe care îl preferă, indiferent de limba pe 
care o vorbeşte. Petiţionarul consideră discriminatorii criteriile lingvistice folosite în prezent 
la alegerile federale şi europene din Belgia şi solicită Parlamentului European să remedieze 
această situaţie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiţionarul contestă dispoziţiile electorale din Belgia şi îşi exprimă nemulţumirea cu privire 
la faptul că la alegerile federale şi europene îi poate vota doar pe candidaţii vorbitori de limba 
olandeză, susţinând că ar trebui să aibă dreptul de a-şi vota candidaţii preferaţi, indiferent de 
limba pe care aceştia o vorbesc.

Organizarea alegerilor naţionale nu se încadrează în domeniul de aplicare a legislaţiei UE, iar 
dispoziţiile sunt, prin urmare, reglementate exclusiv de legislaţia naţională a fiecărui stat 
membru.
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Principiile generale privind alegerile pentru Parlamentul European, comune statelor membre, 
sunt prevăzute în Actul din 1976 privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European1, 
care prevede, de exemplu, faptul că alegerile trebuie se desfășoare prin „sufragiu universal 
direct, liber şi secret”. În consecinţă, toate statele membre trebuie să garanteze că aceste 
principii de bază sunt respectate la alegerile europene. 

Actul din 1976 stipulează că fiecare stat membru poate stabili circumscripţii sau prevedea alte 
subdiviziuni ale teritoriului electoral. Cu toate acestea, singura condiţie care ar trebui 
îndeplinită în această privinţă este ca natura proporţională a sistemului de vot să nu fie 
afectată (articolul 2). Alte detalii privind dispoziţiile, precum cele lingvistice la care face 
referire petiţionarul nu sunt acoperite de Act şi, prin urmare, sunt reglementate exclusiv de 
legislaţia naţională a statelor membre. Actul prevede în mod expres că:

„Sub rezerva dispoziţiilor prezentului act, procedura electorală este reglementată în 
fiecare stat membru de propriile dispoziţii naţionale.” (articolul 7)

Comisia consideră că dispoziţiile electorale belgiene nu sunt în contradicţie cu legislaţia UE.

                                               
1 JO L 278, 8.10.1976, p. 5. Actul a fost modificat ultima oară prin Decizia Consiliului 2002/772/CE, Euratom
din 25 iunie şi 23 septembrie 2002


