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Tárgy: Antonio Galantino olasz állampolgár által benyújtott, 55 000 aláírást 
tartalmazó 2259/2013. sz. petíció a passzív választójog hiányáról és 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet követő választhatóságról szóló 
190/2012. sz. olasz törvény visszaható hatályú alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A 190/2012 sz. olasz törvény új szabályokat állapít meg a választott tisztségekre, köztük az 
Európai Parlamentbe való választhatóságra vonatkozóan. A petíció benyújtói elítélik, hogy az 
olasz hatóságok szerint a törvényt a jogszabály hatálybalépése előtt elkövetett 
bűncselekményekre is alkalmazni kell, ellentétben az EU Alapjogi Chartájában kihirdetett 
elvekkel, így a visszaható hatályú büntetés tilalmával (49. cikk), a passzív választójoggal 
(39. cikk) és a megkülönböztetés tilalmának elvével (21. cikk), valamint az európai jog 
alapelveivel és az emberi jogok európai egyezményével.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. szeptember 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A választások terén az Unió hatásköre az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel 
rendelkező uniós polgárok azon jogait érinti, hogy az adott állam állampolgáraival megegyező 
feltételek mellett szavazhassanak vagy indulhassanak az európai parlamenti és a helyi 
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választásokon.

A jelöltként való induláshoz való jog tekintetében az EU szabályai biztosítják, hogy minden 
olyan uniós polgár, aki olyan tagállamban rendelkezik lakóhellyel, amelynek nem 
állampolgára, és akit – akár a lakóhely szerinti tagállam, akár a származás szerinti tagállam 
joga szerint – valamely egyedi büntetőjogi vagy polgári jogi határozat által passzív 
választójogától megfosztottak, a lakóhelye szerinti tagállamban tartott európai parlamenti 
választásokon ennek a jognak a gyakorlásából ki legyen zárva.

Az Európai Bíróság joggyakorlata elismerte, hogy az Unió jogának jelenlegi állása szerint az 
európai parlamenti választásokon szavazásra vagy jelöltként való indulásra jogosult 
személyek körének az uniós joggal összhangban történő meghatározása az egyes tagállamok 
hatáskörébe tartozik. 

Az Európai Bíróság jelenleg is vizsgálja azt a kérdést, hogy e hatáskörük gyakorlása során a 
tagállamok az EU Alapjogi Chartája 51. cikke (1) bekezdésének megfelelően hajtják-e végre 
az uniós jogot, és következésképpen kötelesek-e tiszteletben tartani a Chartát (a folyamatban 
lévő C-650/13. sz. Delvigne-ügy). Tekintettel a fentiekre, továbbá arra, hogy a petícióban 
felvetett kérdésről jelenleg is zajlik a vita nemzeti szinten, a Bizottság bízik abban, hogy az
olasz hatóságok elvégzik elemzésüket, és –  többek között a Bíróság C-650/13. sz. ügyben 
megszülető határozata fényében – megfelelő döntéseket hoznak a szóban forgó nemzeti 
jogszabállyal kapcsolatban. A petícióban felvetett kérdést ugyanakkor szükség esetén ismét 
meg lehet vizsgálni ezen új fejlemények tükrében.

A Bizottság emellett jelzi azt is, hogy az Európai Parlamentben jelenleg vita folyik az európai 
választási rendszer lehetséges reformjáról. A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri ezt a 
vitát.

Következtetés

A petíció benyújtója által felvetett kérdést a nemzeti szinten zajló viták eredménye, valamint a 
Bíróság C-650/13. sz. ügyben várható határozata fényében szükség esetén újból meg lehet 
vizsgálni. 


