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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2259/2013, внесена от Антонио Галантино, с италианско 
гражданство, подкрепена от над 55 000 подписа, относно прилагането с 
обратно действие на италианския закон 190/2012 относно 
недопустимостта и забраната за явяване на избори след осъдителна 
присъда

1. Резюме на петицията

Италианският закон 190/2012 установява нови правила по отношение на допустимостта 
до избираеми постове, включително и в Европейския парламент. Вносителите на 
петицията осъждат факта, че според италианските органи законът следва да се прилага 
и за престъпления, извършени преди влизането в сила на самия закон, в противоречие с 
принципите, обявени в Хартата на основните права на Европейския съюз: принципа на 
липса на ретроактивност на наказанията (член 49), правото на гражданите да бъдат 
избирани (член 39) и с принципа на недискриминация (член 21), както и с основните 
принципи на европейското законодателство и на Европейската конвенция за правата на 
човека.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

В областта на избирателното право компетентността на Съюза се отнася до правото на 
гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, различна от тяхната собствена, 
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да гласуват и да се явяват като кандидати в изборите за Европейския парламент и в 
местните избори в държавата членка на пребиваване при същите условия като 
гражданите на тази държава.

Що се отнася до правото за явяване като кандидати в избори, правилата на ЕС 
гарантират, че гражданите на ЕС, които пребивават в друга държава членка и които са 
лишени съгласно законодателството на държавата членка на пребиваване или 
законодателството на държавата членка на произход от правото да бъдат избирани, 
нямат право да упражняват това право в държавата членка по пребиваване в избори за 
Европейския парламент.

Съдебната практика на Съда на ЕС признава, че при настоящото състояние на 
законодателството на ЕС определението на това кои лица имат право да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за Европейския парламент е от компетентността на всяка 
държава членка в съответствие с правото на ЕС. 

Въпросът дали при упражняването на тази компетентност държавите членки прилагат 
правото на Съюза по смисъла на член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на 
ЕС и следователно са задължени да спазват Хартата, понастоящем се разглежда от Съда 
на ЕС (дело C- 650/13, Delvigne). При това положение и тъй като освен това 
повдигнатият в петицията въпрос се обсъжда понастоящем на национално равнище, 
Комисията вярва, че италианските компетентни органи ще извършат своя анализ и ще 
вземат необходимите решения относно въпросното национално законодателство, както 
и в светлината на предстоящото решение на Съда на Европейските общности по дело 
C-650/13. Въпреки това, ако е необходимо, въпросът, повдигнат в петицията, може да 
бъде разгледан отново в светлината на тези процеси.

Комисията също така отбелязва, че понастоящем е в ход обсъждане на евентуална 
европейска избирателна реформа в Европейския парламент. Комисията следи отблизо 
този дебат.

Заключение

Въпросът, повдигнат от вносителя на петицията, може при необходимост да бъде 
разгледан отново в светлината на резултата от обсъжданията на национално равнище, 
както и в светлината на предстоящото решение на Съда на Европейските общности по 
дело C-650/13. 


