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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2259/2013, którą złożył Antonio Galantino (Włochy), z 55 000
podpisów, w sprawie stosowania z mocą wsteczną włoskiej ustawy nr 
190/2012 w sprawie niespełniania kryteriów umożliwiających korzystanie z 
biernego prawa wyborczego oraz zakazu kandydowania w wyborach po 
wydaniu wyroku skazującego

1. Streszczenie petycji

We włoskiej ustawie nr 190/2012 ustanawia się nowe zasady dotyczące niespełniania 
kryteriów umożliwiających korzystanie z biernego prawa wyborczego na stanowiska 
obsadzane w drodze wyborów, w tym stanowiska w Parlamencie Europejskim. Składający 
petycję potępiają fakt, że według włoskich władz ustawa ta ma zastosowanie również do 
przestępstw popełnionych przed jej wejściem w życie, co jest niezgodne z zasadami 
ogłoszonymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej: zasadą niedziałania kar wstecz 
(art. 49), prawem do kandydowania w wyborach (art. 39) oraz zasadą niedyskryminacji 
(art. 21), a także z podstawowymi zasadami prawa europejskiego i europejskiej konwencji 
praw człowieka.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

W dziedzinie wyborów w kompetencji UE leży uregulowanie prawa obywateli Unii 
zamieszkałych w państwie członkowskim innym niż ojczyste do głosowania i kandydowania 



PE551.821v01-00 2/2 CM\1052988PL.doc

PL

w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach lokalnych w państwie członkowskim 
zamieszkania na tych samych warunkach co obywatele danego państwa.

W odniesieniu do korzystania z prawa do kandydowania zgodnie z przepisami UE obywatele 
Unii, którzy mają miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są 
obywatelami, oraz których, w wyniku odrębnego wyroku lub orzeczenia wydanego na gruncie 
prawa karnego lub cywilnego państwa członkowskiego miejsca zamieszkania lub państwa 
członkowskiego pochodzenia pozbawiono prawa kandydowania w wyborach, nie mogą 
wykonywać tego prawa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim 
miejsca zamieszkania.

Z praktyki sądowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że biorąc pod 
uwagę obecnie obowiązujące prawo UE, definiowanie tego, które osoby są uprawnione do 
głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, leży w kompetencji 
poszczególnych państw członkowskich zgodnie z prawem UE. 

Kwestia tego, czy korzystając z tej kompetencji, państwa członkowskie wdrażają prawo UE w 
rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i w rezultacie są 
zobowiązane do jej przestrzegania, jest obecnie badana przez Trybunał (sprawa C- 650/13 
Delvigne w toku). Z tego powodu, a także biorąc pod uwagę to, że poruszana w petycji 
kwestia jest obecnie omawiana na szczeblu krajowym, Komisja ma nadzieję, że właściwe 
władze włoskie przeprowadzą własną analizę i podejmą odpowiednie decyzje dotyczące 
krajowych przepisów będących przedmiotem petycji, uwzględniając również decyzję 
Trybunału w sprawie C-650/13, która ma dopiero zostać wydana. Niemniej jednak w razie 
potrzeby kwestia poruszona w petycji może zostać ponownie zbadana w świetle tych 
wydarzeń.

Komisja zauważa również, że w Parlamencie Europejskim trwa dyskusja na temat możliwej 
reformy europejskiego prawa wyborczego. Komisja uważnie śledzi tę dyskusję.

Wniosek

Kwestia poruszona przez składającego petycję może w razie potrzeby zostać ponownie 
zbadana w świetle wyników dyskusji na szczeblu krajowym, a także decyzji Trybunału w 
sprawie C-650/13, która ma zostać wkrótce wydana. 


