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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1145/2011, adresată de E. B. B., de cetățenie spaniolă, privind 
exercitarea dreptului său de vot în cadrul alegerilor parlamentare din 
20 noiembrie 2011 din Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește și lucrează în Germania de câțiva ani, unde își exercită dreptul de vot 
pentru alegerile din Spania. Petiționarul afirmă că la 24 octombrie 2011 a primit o scrisoare 
prin poștă din partea autorităților spaniole prin care îl informau că dacă dorește să voteze în 
cadrul alegerilor parlamentare din 20 noiembrie 2011 din Spania, va trebui să solicite acest 
lucru în scris, folosind formularul ce însoțea scrisoarea, cu condiția de a-l trimite împreună cu 
diverse documente, printre care copii după actul de identitate, pașaport, certificatul de 
cetățenie și certificatul de înregistrare la consulatul local. Cererea respectivă și documentele 
menționate trebuiau trimise cel târziu până la data de 23 octombrie 2011, mai precis, cu o zi 
înainte ca petiționarul să primească scrisoarea menționată. Petiționarul protestează împotriva 
acestei situații, concluzionând că Spania își discriminează cetățenii și consideră că aceștia ar 
trebui să voteze la fel ca ceilalți cetățeni spanioli rezidenți în Spania. Acesta solicită 
intervenția Parlamentului European pentru ca această situație să nu se mai repete.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

În conformitate cu articolul 22 din TFUE toți cetățenii care locuiesc într-un stat membru altul 
decât cel propriu, au dreptul de a vota și de a candida la alegerile europene și locale.
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Drepturile de vot din cadrul alegerilor parlamentare naționale, precum și cele din cadrul altor 
alegeri organizate de către statul membru al cărui resortisant este potențialul elector, nu intră 
în prezent în domeniul de aplicare al legislației comunitare, inclusiv procedurile de vot pentru 
cetățenii care locuiesc într-un alt stat membru.

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, nu se poate identifica nicio încălcare a dreptului 
comunitar.


