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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 2259/2013, imressqa minn Antonio Galantino, taʼ ċittadinanza 
Taljana, b’55 000 firma, dwar l-applikazzjoni retroattiva tad-dritt Taljan 
190/2012 dwar ineliġibbiltà u l-projbizzjoni li toħroġ għall-elezzjonijiet wara 
kundanna mill-qrati

1. Sommarju tal-petizzjoni

Id-dritt Taljan 190/2012 jistabbilixxi regoli ġodda dwar ineliġibbiltà għal postijiet elettivi, 
inkluż il-Parlament Ewropew. Il-petizzjonanti jikkundannaw il-fatt li skont l-awtoritajiet 
Taljani l-liġi se tapplika wkoll għal reati kommessi qabel id-dħul fis-seħħ tal-liġi nnifisha, 
bʼkontradizzjoni għall-prinċipji mħabbra mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE: il-
prinċipju tal-irretroattività taʼ pieni (l-Artikolu 49), id-dritt li tifforma parti mill-elettorat (l-
Artikolu 39) u l-prinċipju taʼ nondiskriminazzjoni (l-Artikolu 21) u l-prinċipji fundamentali 
tad-Dritt Ewropew u l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 taʼ Settembru 2014. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 216(6) tar-Regoli taʼ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2015.

Fil-qasam tal-elezzjonijiet, il-kompetenza tal-Unjoni tikkonċerna d-dritt taċ-ċittadini tal-
Unjoni, li joqogħdu fi Stat Membru li mhux dak li huma ċittadini tiegħu, li jivvotaw u joħorġu
għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u dawk lokali fl-Istat Membru fejn joqogħdu taħt l-
istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tal-Istat.
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Fir-rigward tal-eżerċizzju tad-dritt li toħroġ għall-elezzjoni, ir-regoli tal-UE jiżguraw li 
ċittadini tal-UE li joqogħdu fi Stat Membru li mhumiex ċittadini tiegħu u li bʼdeċiżjoni 
individwali tal-liġi kriminali jew tal-liġi ċivili, iċċaħħdilhom id-dritt għall-vot jew biex 
joħorġu bħala kandidati taħt il-liġi tal-Istat Membru taʼ fejn joqogħdu jew il-liġi tal-Istat 
Membru tagħhom, dawn mʼgħandhomx jitħallew jeżerċitaw dan id-dritt fl-Istat Membru taʼ 
residenza fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew.

Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea rrikonoxxiet li, fl-istat attwali tal-
liġi tal-UE, id-definizzjoni tal-persuni intitolati jivvotaw u joħorġu għall-elezzjoni tal-
Parlament Ewropew hija l-kompetenza taʼ kull Stat Membru fʼkonformità mal-liġi tal-UE. 

Il-mistoqsija dwar jekk meta qed tintuża dik il-kompetenza l-Istati Membri humiex qed 
jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni fit-tifsira tal-Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE u għalhekk marbutin li jirrispettaw il-Karta, bħalissa qiegħda quddiem 
il-Qorti tal-Ġustizza (każ pendenti C-650/13, Delvigne). Minħabba fʼhekk u l-fatt li l-
kwistjoni mqajma fil-petizzjoni attwalment qed tiġi diskussa fil-livell nazzjonali, il-
Kummissjoni tafda li l-awtoritajiet kompetenti Taljani se jwettqu l-analiżi tagħhom u jieħdu 
d-deċiżjonijiet xierqa fir-rigward tal-leġiżlazzjoni nazzjonali inkwistjoni, anke fid-dawl tad-
deċiżjoni li ġejja tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ C-650/13. Madankollu, jekk ikun hemm 
bżonn, il-kwistjoni mqajma fil-petizzjoni tistaʼ tiġi eżaminata mill-ġdid fid-dawl taʼ dawn l-
iżviluppi.

Il-Kummissjoni tinnota wkoll li bħalissa fil-Parlament Ewropew għaddejja riflessjoni dwar 
riforma elettorali Ewropea potenzjali. Il-Kummissjoni qiegħda ssegwi mill-qrib dan id-
dibattitu.

Konklużjoni

Il-kwistjoni mqajma mill-petizzjonant tistaʼ, jekk ikun hemm bżonn, tiġi eżaminata mill-ġdid 
fid-dawl tar-riżultat tad-diskussjonijiet fil-livell nazzjonali kif ukoll id-deċiżjoni li ġejja tal-
Qorti tal-Ġustizzja fil-każ C-650/13. 


