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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1145/2011, внесена от E. B. B., с испанско гражданство, относно 
упражняването на правото му на глас по време на испанските 
парламентарни избори на 20 ноември 2011 г.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията живее и работи от много години в Германия, където 
обикновено упражнява правото си на глас в изборите, провеждани в Испания. 
Вносителят посочва, че на 24 октомври 2011 г. е получил писмо от испанските органи с 
обикновена непрепоръчана поща, в което те го информират, че ако възнамерява да 
гласува по време на испанските парламентарни избори на 20 ноември 2011 г., той 
трябва да внесе писмена молба, използвайки формуляра, приложен към писмото, и да 
изпрати заедно с молбата различни документи, включително копия от личната си карта, 
паспорта, удостоверение за гражданство и удостоверение за регистрация в местното 
консулство. Молбата и съответните документи трябвало да бъдат изпратени най-късно 
до 23 октомври 2011 г., т.е. ден преди вносителят да получи въпросното писмо. 
Вносителят възразява срещу това положение, като твърди, че Испания проявява 
дискриминация спрямо своите граждани, тъй като според него той би следвало да 
гласува на равни начала с испанските граждани, живеещи в Испания. Вносителят 
призовава Европейския парламент да се намеси, за да сложи край на това положение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 06 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Съгласно член 22 от ДФЕС всеки гражданин на Съюза, пребиваващ в държава членка, 
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на която не е гражданин, има право да избира и да бъде избиран в европейски и местни 
избори.

Правото на глас в националните парламентарни избори, както и в други избори, 
организирани от държавата членка, чийто гражданин е потенциалният избирател, 
понастоящем попадат извън обхвата на правото на ЕС, включително и процедурите за 
гласуване на граждани, пребиваващи в друга държава членка.

Въз основа на предоставената от вносителя информация не може да се констатира 
нарушение на законодателството на ЕС.


