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Tárgy: E. B. B. spanyol állampolgár által benyújtott 1145/2011. számú petíció a 
2011. november 20-i spanyol országgyűlési választásokon szavazati jogának 
gyakorlásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója évek óta Németországban él és dolgozik, ezért rendszerint ott gyakorolja 
a Spanyolországban tartott választásokon meglévő szavazati jogát. A petíció benyújtója 
kifejti, hogy 2011. október 24-én a spanyol hatóságoktól egyszerű postai úton, nem ajánlottan 
küldött levelet kapott, amelyben arról tájékoztatják, hogy ha szavazni kíván a 2011. november 
20-i spanyol országgyűlési választásokon, az erre vonatkozó kérést írásban kell benyújtania, 
ki kell töltenie a levélben csatolt űrlapot, és el kell elküldenie számos további iratot, többek 
között a személyi azonosító okmányának, útlevelének, állampolgársági bizonyítványának, 
valamint a helyi konzulátus nyilvántartásba vételi igazolásának másolatát. A kérvényt és az 
említett dokumentumokat legkésőbb október 23-ig, azaz egy nappal azt megelőzően kellett 
volna elküldenie, hogy az említett levelet kézhez kapta. A petíció benyújtója kifogásolja a 
helyzetet, továbbá kifejti, hogy Spanyolország hátrányos megkülönböztetést alkalmaz 
állampolgáraival szemben, és úgy véli, a Spanyolországban élő spanyol állampolgárokkal 
azonos feltételek illetik meg a szavazáskor. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament 
közbenjárását kéri a jelenlegi helyzet felszámolása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.
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Az EUMSZ 22. cikke értelmében minden olyan polgár, akinek lakóhelye olyan tagállamban 
van, amelynek nem állampolgára, választójoggal rendelkezik és választható az európai és 
helyhatósági választásokon.

A nemzeti parlamenti választásokon, illetve a potenciális szavazó állampolgársága szerinti 
tagállam által szervezett más választásokon a választójog gyakorlása – beleértve a valamely 
más tagállamban élő állampolgárokra alkalmazandó szavazati eljárást is – jelenleg nem 
tartozik az uniós jog hatáskörébe.

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján nem állapítható meg az 
uniós jog megsértése.


