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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1145/2011 imressqa minn E. B. B., ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar 
l-eżerċitar tad-dritt tiegħu li jivvota fl-elezzjonijiet parlamentari Spanjoli fl-
20 ta’ Novembru 2011

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant għex u ħadem għal bosta snin fil-Ġermanja, fejn is-soltu jeżerċita d-dritt tiegħu 
li jivvota fl-elezzjonijiet li jsiru fi Spanja. Il-petizzjonant jgħid li, fl-24 ta’ Ottubru 2011, huwa 
rċieva ittra mill-awtoritajiet Spanjoli, bil-posta ordinarja mhux reġistrata, li biha infurmawh li, 
jekk kien beħsiebu jivvota fl-elezzjonijiet parlamentari Spanjoli tal-20 ta’ Novembru 2011, 
huwa kellu jressaq applikazzjoni bil-miktub, billi juża l-formola mehmuża mal-ittra, u jibgħat 
diversi dokumenti mal-applikazzjoni, inklużi kopji tal-karta tal-identità tiegħu, il-passaport, 
iċ-ċertifikat tan-nazzjonalità u ċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni mal-konsolat lokali. L-
applikazzjoni u d-dokumenti msemmija kellhom jintbagħtu sa mhux aktar tard mit-23 ta’ 
Ottubru 2011, jiġifieri jum qabel il-petizzjonant irċieva l-ittra inkwistjoni. Il-petizzjonant 
joġġezzjona għal din is-sitwazzjoni u jsostni li Spanja qed tagħmel diskriminazzjoni fir-
rigward taċ-ċittadini tagħha, billi huwa jqis li għandu jivvota bl-istess mod bħaċ-ċittadini 
Spanjoli li jgħixu fi Spanja. Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni, sabiex jiġi 
evitat li din is-sitwazzjoni tibqa’ għaddejja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

Skont l-Artikolu 22 tat-TFUE ċ-ċittadini kollha li jgħixu fi Stat Membru li mhumiex ċittadini 
tiegħu għandhom id-dritt li jivvutaw u li joħorġu bħala kandidati għall-elezzjonijiet Ewropej u 
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lokali.

Id-dritt għall-vot fl-elezzjonijiet parlamentari nazzjonali, kif ukoll id-dritt għall-vot 
f’elezzjonijiet oħrajn organizzati mill-Istat Membru li l-votant potenzjali huwa ċittadin tiegħu, 
bħalissa jaqgħu ’l barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-UE, inklużi l-proċeduri tal-
votazzjoni għal ċittadini li jgħixu fi Stat Membru ieħor.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, l-ebda ksur tal-liġi tal-UE ma jista’ 
jiġi identifikat.


