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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2259/2013, ingediend door Antonio Galantino (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 55 000 medeondertekenaars, over de toepassing 
met terugwerkende kracht van de Italiaanse Wet 190/2012 inzake 
onverkiesbaarheid en het verbod om zich verkiesbaar te stellen na een 
veroordeling

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In de Italiaanse Wet 190/2012 zijn nieuwe regels vastgesteld betreffende onverkiesbaarheid 
voor verkiesbare ambten, met inbegrip van de functie van lid van het Europees Parlement. 
Indieners hebben kritiek op het feit dat de wet volgens de Italiaanse autoriteiten ook van 
toepassing moet zijn op misdrijven die vóór de inwerkingtreding van de wet zijn gepleegd, 
wat in strijd is met de in het Handvest van de grondrechten van de EU vastgelegde 
beginselen: het beginsel dat strafwetten niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn 
(artikel 49), het recht van passief kiesrecht (artikel 39) en het non-discriminatiebeginsel 
(artikel 21), alsmede met de grondbeginselen van het Europees recht en het Europees Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 september 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Op het gebied van verkiezingen heeft de bevoegdheid van de Unie betrekking op het recht van 
burgers van de Unie die verblijven in een andere dan hun eigen lidstaat op het actief en 
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passief kiesrecht voor het Europees Parlement en de gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat 
waar zij verblijven, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat.

Wat de uitoefening van het passief kiesrecht betreft, bepalen de EU-regels dat een EU-burger 
die in een andere lidstaat verblijft en die ingevolge een individuele strafrechtelijke of 
civielrechtelijke beslissing, hetzij overeenkomstig het recht van de lidstaat van verblijf, hetzij 
overeenkomstig het recht van zijn lidstaat van herkomst, het passief kiesrecht heeft verloren, 
bij de verkiezingen voor het Europees Parlement is uitgesloten van de uitoefening van dat 
recht in de lidstaat van verblijf.

In de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie wordt erkend dat, volgens de huidige 
stand van het EU-recht, de vaststelling van wie het actief en passief kiesrecht heeft bij de 
verkiezingen voor het Europees Parlement binnen de bevoegdheid van elke lidstaat valt 
overeenkomstig het EU-recht. 

De vraag of de lidstaten bij de uitoefening van die bevoegdheid het recht van de Unie ten 
uitvoer leggen in de zin van artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de 
EU en zich dus moeten houden aan het Handvest, is momenteel in behandeling bij het Hof 
van Justitie (lopende zaak C-650/13, Delvigne). Gezien dit feit en ook gezien het feit dat de in 
het verzoekschrift aangekaarte kwestie momenteel op nationaal niveau wordt besproken, 
vertrouwt de Commissie erop dat de bevoegde Italiaanse autoriteiten hun analyse zullen 
verrichten en de passende besluiten betreffende de betrokken nationale wetgeving zullen 
nemen, en daarbij rekening zullen houden met de te verwachten uitspraak van het Hof van 
Justitie in zaak C-650/13. Indien nodig kan de in het verzoekschrift aangekaarte kwestie 
opnieuw worden onderzocht in het licht van deze ontwikkelingen.

Verder wijst de Commissie erop dat het Europees Parlement momenteel nadenkt over een 
mogelijke hervorming van de Europese verkiezingen. De Commissie volgt dit debat op de 
voet.

Conclusie

De door indiener aangekaarte kwestie kan indien nodig opnieuw worden bestudeerd in het 
licht van het resultaat van de besprekingen op nationaal niveau, alsook van de te verwachten 
uitspraak van het Hof van Justitie in zaak C-650/13. 


