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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2259/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Antonio 
Galantino, un kam pievienoti vairāk nekā 55 000 parakstu, par to, ka ar 
atpakaļejošu spēku tiek piemērots Itālijas likums Nr. 190/2012 par 
neatbilstību un par aizliegumu kandidēt vēlēšanās pēc notiesāšanas

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Ar Itālijas likumu Nr. 190/2012 tiek ieviesti jauni noteikumi attiecībā uz neatbilstību vēlētiem 
amatiem, tostarp Eiropas Parlamentā. Lūgumrakstu iesniedzēji nosoda to, ka saskaņā ar 
Itālijas iestāžu traktējumu likums attiecas arī uz noziegumiem, kas izdarīti pirms likuma 
stāšanās spēkā, un tas ir pretrunā ES Pamattiesību hartas principiem — principu par soda 
nepiemērošanu ar atpakaļejošu spēku (49. pants), principu par tiesībām kandidēt vēlēšanās 
(39. pants) un diskriminācijas aizlieguma principu (21. pants), kā arī Eiropas tiesību un 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pamatprincipiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 18. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Vēlēšanu jomā Savienības kompetence attiecas uz ne savā izcelsmes dalībvalstī dzīvojošo 
Savienības pilsoņu tiesībām balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās 
savā dzīvesvietas dalībvalstī saskaņā tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti šīs valsts 
valstspiederīgajiem.
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Attiecībā uz tiesībām kandidēt ES tiesību akti nodrošina, ka ES pilsoņi, kas dzīvo citā 
dalībvalstī, un kam ar atsevišķu krimināltiesisku vai civiltiesisku lēmumu atņemtas tiesības 
kandidēt saskaņā ar dzīvesvietas dalībvalsts vai piederības dalībvalsts tiesību aktu, nevar 
izmantot šīs tiesības dzīvesvietas dalībvalstī Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Eiropas Savienības Tiesas jurisprudence nosaka, ka, ņemot vērā pašreizējos ES tiesību aktus, 
katra dalībvalsts pati var noteikt tās personas, kurām ir tiesības balsot un kandidēt Eiropas 
Parlamenta vēlēšanās, taču nodrošinot atbilstību ES tiesību aktiem. 

Eiropas Savienības Tiesa (lietā C-650/13, Delvigne) pašlaik izskata jautājumu par to, vai,
nosakot šīs personas, dalībvalstis īsteno Savienības tiesību aktus ES Pamattiesību hartas 
51. panta 1. punkta nozīmē un līdz ar to vai tām jāievēro šī harta. Ņemot vērā gan šo faktu, 
gan to, ka lūgumrakstā minēto jautājumu pašlaik apspriež valsts līmenī, Komisija ir 
pārliecināta, ka Itālijas kompetentās iestādes veiks analīzi un pieņems attiecīgus lēmumus 
attiecībā uz valsts tiesību aktu, turklāt ievērojot arī gaidāmo lēmumu lietā C-650/13. Tomēr 
nepieciešamības gadījumā lūgumrakstā minēto jautājumu varētu izskatīt no jauna, ņemot vērā 
minētās norises.

Komisija arī norāda, ka pašlaik Eiropas Parlamentā notiek diskusija par iespējamo Eiropas 
vēlēšanu reformu. Komisija cieši seko šīm debatēm.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja minēto problēmu nepieciešamības gadījumā var izskatīt no jauna, 
ņemot vērā gan valsts līmenī notiekošās diskusijas rezultātus, gan arī gaidāmo Eiropas 
Savienības Tiesas lēmumu lietā C-650/13. 


