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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

20.4.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1145/2011, którą złożył E.B.B.  (Hiszpania) w sprawie korzystania 
z prawa do głosowania w hiszpańskich wyborach parlamentarnych, które 
odbyły się w dniu 20 listopada 2011 r.

1. Streszczenie petycji

Składający petycje od wielu lat mieszka i pracuje w Niemczech, gdzie zazwyczaj korzystał ze 
swojego prawa do głosowania w wyborach odbywających się w Hiszpanii. Składający petycję 
twierdzi, że dnia 24 października 2011 r. otrzymał od władz hiszpańskich pismo wysłane jako 
list zwykły, zawierające informację, że jeśli chce głosować w hiszpańskich wyborach 
parlamentarnych w dniu 20 listopada 2011 r., będzie musiał złożyć wniosek pisemny 
w postaci załączonego formularza, a także przesłać wraz z nim różne dokumenty, w tym 
kopię dowodu tożsamości, paszportu, zaświadczenie o obywatelstwie oraz zaświadczenie 
o rejestracji w miejscowym konsulacie. Wniosek i wspomniane dokumenty należało przesłać 
najpóźniej do dnia 23 października 2011 r., czyli na dzień przed datą otrzymania pisma przez 
składającego petycję. Składający petycję sprzeciwia się tej sytuacji i twierdzi, że władze 
hiszpańskie dyskryminują obywateli, a według składającego petycję powinien on być 
traktowany na równi z obywatelami Hiszpanii mieszkającymi w Hiszpanii. Zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań, a by położyć kres tej sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z art. 22 TFUE wszyscy obywatele mieszkający w państwie członkowskim innym 
niż ich ojczyzna mają prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do PE i wyborach 
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lokalnych.

Prawa do głosowania w krajowych wyborach parlamentarnych, jak również prawa do 
głosowania w innych wyborach organizowanych w państwach członkowskich, których
potencjalny głosujący jest obywatelem, nie należą obecnie do zakresu prawa UE, łącznie 
z procedurami głosowania dla obywateli mieszkających w innym państwie członkowskim.

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję nie można stwierdzić
naruszenia prawa UE.


