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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1145/2011 af E. B. B., spansk statsborger, om udøvelsen af hans ret 
til at stemme ved det spanske parlamentsvalg den 20. november 2011

1. Sammendrag

Andrageren har i mange år boet og arbejdet i Tyskland, hvor han normalt udøver sin ret til at 
stemme ved valg, der afholdes i Spanien. Andrageren oplyser, at han den 24. oktober 2011 
modtog et brev fra de spanske myndigheder med almindelig, uregisteret post, hvori han 
oplyses om, at han, hvis han ønsker at stemme ved det spanske parlamentsvalg den 20. 
november 2011, skal indsende en skriftlig ansøgning ved hjælp af den blanket, der er vedlagt 
brevet, samt indsende forskellige dokumenter med ansøgningen, herunder kopier af sit 
identitetskort, pas, statsborgerskabscertifikat og registreringscertifikat fra det lokale konsulat. 
Ansøgningen og de omtalte dokumenter skulle indsendes senest den 23. oktober 2011, dvs. 
dagen før andrageren modtog det omtalte brev. Andrageren protesterer mod denne situation, 
idet han hævder, at Spanien diskriminerer landets borgere, da han mener, at han bør kunne 
stemme på lige fod med spanske borgere, der bor i Spanien. Han anmoder Europa-
Parlamentet om at gribe ind for at forhindre, at denne situation fortsætter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"I henhold til artikel 22 i TEUF har enhver borger, der har bopæl i en medlemsstat, hvor han 
ikke er statsborger, valgret og er valgbar til valg til Europa-Parlamentet og kommunalvalg.

Valgret til nationale parlamentsvalg samt valgret til andre valg, der forestås af den 
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medlemsstat, hvor den potentielle vælger er statsborger, hidrører i øjeblikket ikke under EU-
lovgivningen, herunder afstemningsprocedurer for statsborgere med bopæl i en anden 
medlemsstat.

Der kan på grundlag af andragerens oplysninger ikke påvises nogen overtrædelse af EU-
lovgivningen."


