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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2259/2013 af Antonio Galantino, italiensk statsborger, og 
mere end 55.000 medunderskrivere, om anvendelsen med tilbagevirkende 
kraft af den italienske lov nr. 190/2012 om frakendelse af valgbarhed og om 
forbuddet mod at stille op til valg efter en straffedom  

1. Sammendrag

Ved den italienske lov nr. 190/2012 er der fastsat nye regler om frakendelse af valgbarhed til 
embeder, der kræver valg, herunder Europa-Parlamentet. Andrageren klager over, at loven 
ifølge de italienske myndigheder også finder anvendelse på strafbare handlinger, der er blevet 
begået, inden selve loven trådte i kraft, i modsætning til de principper, som blev bekendtgjort 
i EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder princippet om undladelse af 
anvendelse af straf med tilbagevirkende kraft (art. 49), passiv valgret (art. 39) og princippet 
om ikke-forskelsbehandling (art. 21) samt de grundlæggende principper i europæisk 
lovgivning og den europæiske menneskerettighedskonvention.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. september 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Hvad angår valg, vedrører EU's kompetence retten for unionsborgere, der har bopæl i en 
anden medlemsstat end deres egen, til at stemme og stille op til Europa-Parlamentet og til 
lokalvalg i den medlemsstat, hvor der er bopæl, i henhold til samme betingelser som denne 
stats statsborgere.
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Med hensyn til udøvelsen af retten til at stille op, sikrer EU-regler, at EU-borgere med bopæl i 
en anden medlemsstat, som gennem en strafferetlig eller civilretlig afgørelse er blevet frataget 
deres ret til at lade sig opstille i henhold til enten lovgivningen i den medlemsstat, hvor der er 
bopæl, eller lovgivningen i deres hjemland, er afskåret fra at udøve deres ret i den 
medlemsstat, hvor der er bopæl, ved valg til Europa-Parlamentet.

Retspraksis ved EU-Domstolen anerkendte, at den nuværende EU-lovgivning, fastsættelse af 
hvilke personer, der har valgret og er valgbare ved valg til Europa-Parlamentet, henhører 
under den enkelte medlemsstats kompetence i overensstemmelse med EU-retten. 

Spørgsmålet om, hvorvidt medlemsstaterne, når de gør brug af denne kompetence, 
gennemfører EU-retten i henhold til artikel 51, stk. 1 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og dermed er forpligtet til at respektere chartret, behandles i 
øjeblikket ved Domstolen (verserende sag C- 650/13, Delvigne). Da dette forhold og desuden 
spørgsmålet i andragendet aktuelt drøftes på nationalt plan, har Kommissionen tillid til, at de 
kompetente italienske myndigheder vil gennemføre deres analyse og træffe de nødvendige 
beslutninger vedrørende den pågældende nationale lovgivning, også på baggrund af den 
kommende afgørelse fra EU-Domstolen i sag C-650/13. Men om nødvendigt vil det 
spørgsmål, der er rejst i andragendet, blive undersøgt på ny på baggrund af denne udvikling.

Kommissionen bemærker også, at overvejelser om en eventuel europæisk valgreform finder 
sted i Europa-Parlamentet. Kommissionen følger nøje denne debat.

Konklusion

Det spørgsmål, som andrageren stiller, kan, om nødvendigt, blive undersøgt på ny på 
baggrund af resultaterne af drøftelserne på nationalt plan såvel som af den kommende 
afgørelse fra EF-Domstolen i sag C-650/13. 


