
CM\1052988ET.doc PE551.821v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2014–2019

Petitsioonikomisjon

28.2.2015

TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2259/2013, mille on esitanud Itaalia kodanik Antonio Galantino 
koos rohkem kui 55 000 allkirjaga Itaalia seaduse nr 190/2012 tagasiulatuva 
kohaldamise kohta, mis on seotud kandidaadina valimistel osalemise õiguse 
puudumise ja keeluga pärast süüdimõistmist

1. Petitsiooni kokkuvõte

Itaalia seadusega nr 190/2012 kehtestatakse uued reeglid seoses kandidaadina valimistel, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi valimistel osalemise õiguse puudumise kohta. Petitsiooni 
esitajad mõistavad hukka asjaolu, et Itaalia ametivõimude kohaselt kehtib seadus ka nende 
kuritegude puhul, mis on pandud toime enne seaduse vastuvõtmist, mis on aga vastuolus 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtetega (karistuste proportsionaalsuse 
põhimõte (artikkel 49), õigus hääletada ja kandideerida (artikkel 39) ja diskrimineerimiskeeld 
(artikkel 21)) ning Euroopa Liidu õigustiku aluspõhimõtetega ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 18. septembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Valimiste valdkonnas seondub ELi pädevus nende ELi kodanike, kes elavad liikmesriigis, 
mille kodanikud nad ei ole, õigusega hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel 
ning enda elukohaliikmesriigi kohalikel valimistel selle liikmesriigi kodanikega samadel 
tingimustel.
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Seoses õigusega valimistel kandidaadina osaleda tagab ELi õigus, et ELi kodanik, kes elab 
liikmesriigis, mille kodanik ta ei ole, ja kellelt tema elukoha- või päritoluliikmesriigi õiguse 
alusel on kriminaal- või tsiviilõigusliku üksikotsusega kandideerimisõigus ära võetud, ei saa 
kõnealust õigust kasutada elukohaliikmesriigis Euroopa Parlamendi valimistel.

Euroopa Kohtu praktika tunnistas, et ELi õiguse praeguses etapis kuulub Euroopa Parlamendi 
valimistel hääletamise ja kandideerimise õigusega inimeste määratlemine iga liikmesriigi 
pädevusse kooskõlas ELi õigusega. 

Küsimus, kas liikmesriigid seda pädevust kasutades rakendavad liidu õigust ELi põhiõiguste 
harta artikli 51 lõike 1 tähenduses ja on seetõttu kohustatud hartat järgima, on praegu Euroopa 
Kohtus menetluses (pooleliolev kohtuasi C-650/13: Delvigne). Arvestades seda ning samuti 
petitsioonis tõstatatud küsimuse käimasolevat arutelu riiklikul tasandil, on Euroopa Komisjon 
veendunud, et Itaalia pädevad asutused teevad oma analüüsi ja võtavad asjassepuutuvate 
siseriiklike õigusaktide suhtes vastu asjakohased otsused, pidades silmas ka oodatavat 
Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C-650/13. Kui siiski vajadust on, võidakse petitsioonis 
tõstatatud küsimus kõnealuste arengute valguses uuesti läbi vaadata.

Euroopa Komisjon märgib samuti, et Euroopa Parlamendis on käimas arutelu võimaliku 
Euroopa valimisreformi üle. Euroopa Komisjon jälgib seda debatti tähelepanelikult.

Järeldus

Petitsiooni esitaja tõstatatud küsimus võidakse vajaduse korral uuesti läbi vaadata, arvestades 
riigi tasandil toimuvate arutelude tulemusi ning oodatavat Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C-
650/13. 


