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Betreft: Verzoekschrift 1145/2011, ingediend door E. B. B. (Spaanse nationaliteit), 
over de uitoefening van zijn stemrecht bij de Spaanse 
parlementsverkiezingen op 20 november 2011

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant woont al een aantal jaar in Duitsland, waar hij gewoonlijk gaat stemmen bij de 
verkiezingen in Spanje. Rekwestrant verklaart op 24 oktober 2011 via de post een niet-
aangetekende brief te hebben ontvangen van de Spaanse autoriteiten, met het bericht dat hij, 
als hij wilde gaan stemmen bij de Spaanse parlementsverkiezingen op 20 november 2011, hij 
daartoe een schriftelijke aanvraag moest indienen via het meegeleverde formulier, dat samen 
met een aantal documenten, zoals een kopie van zijn identiteitskaart, van zijn paspoort, van 
zijn nationaliteitscertificaat en van het bewijs van registratie bij het plaatselijke consulaat, 
moest terugsturen. Die aanvraag en de begeleidende documenten moesten uiterlijk op 
23 oktober 2011 verzonden worden: een dag voordat hij de vernoemde brief gekregen had. 
Rekwestrant verzet zich tegen deze situatie en stelt tot slot dat Spanje zijn burgers 
discrimineert, omdat hij van mening is dat hij op gelijke voet met de Spaanse burgers zou 
moeten kunnen stemmen. Hij vraagt het Europees Parlement om tussenbeide te komen om 
deze situatie een halt toe te roepen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012

Overeenkomstig artikel 22 van het VWEU bezit iedere burger die verblijf houdt in een 
lidstaat die niet de zijne is, het actief en passief kiesrecht bij Europese en plaatselijke 
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verkiezingen.

Kiesrecht bij nationale parlementaire verkiezingen en bij andere verkiezingen die door de 
lidstaat waarvan de potentiële kiezer een onderdaan is, worden georganiseerd, alsook de 
kiesprocedures voor onderdanen die in een andere lidstaat wonen, vallen op dit moment niet 
onder het EU-recht.

Op basis van de door rekwestrant verstrekte informatie kan geen inbreuk op het EU-recht 
worden vastgesteld.


