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Subiect: Petiția nr. 2259/2013, adresată de Antonio Galantino, de cetățenie italiană, 
însoțită de peste 55 000 de semnături, privind aplicarea retroactivă a legii 
italiene 190/2012 referitoare la ineligibilitate și interdicția de a candida la 
alegeri în urma unei condamnări

1. Rezumatul petiției

Legea italiană 190/2012 prevede noi norme în ceea ce privește ineligibilitatea la posturile 
elective, inclusiv la Parlamentul European. Petiționarul denunță faptul că, potrivit autorităților 
italiene, legea se aplică și infracțiunilor comise înainte de intrarea în vigoare a acesteia, în 
contradicție cu principiile afirmate în Carta drepturilor fundamentale a UE: principiul 
neretroactivității pedepselor (articolul 49), dreptul electoral pasiv (art. 39) și principiul 
nediscriminării (articolul 21), precum și cu principiile fundamentale ale dreptului european și 
cu Convenția europeană a drepturilor omului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 septembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

În domeniul alegerilor, competența Uniunii privește dreptul cetățenilor Uniunii care au 
reședința într-un alt stat membru decât statul lor de origine de a vota și de a candida la 
alegerile pentru Parlamentul European și la cele locale din statul membru în care rezidă, în 
aceleași condiții ca resortisanții statului respectiv.
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În ceea ce privește exercitarea dreptului de a candida, normele UE prevăd faptul că cetățenii 
UE care au reședința într-un alt stat membru și care, prin efectul unei hotărâri judecătorești 
individuale în materie civilă sau penală, sunt decăzuți din dreptul de a fi aleși fie în temeiul 
dreptului statului membru de reședință, fie al dreptului statului membru de origine, sunt 
excluși de la exercitarea acestui drept în statul membru de reședință în cazul alegerilor pentru 
Parlamentul European.

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene a recunoscut că, în conformitate cu 
dispozițiile actuale ale legislației UE, definirea persoanelor care au dreptul de a vota și de a 
candida la alegerile pentru Parlamentul European ține de competența fiecărui stat membru, în 
conformitate cu dreptul UE. 

Curtea de Justiție examinează în prezent (cauza pendinte C-650/13, Delvigne) dacă, în 
exercitarea acestor competențe, statele membre pun în aplicare legislația Uniunii în sensul 
articolului 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a UE și, prin urmare, dacă au 
obligația de a respecta Carta. Având în vedere aspectele menționate anterior, precum și faptul 
că chestiunea adusă în discuție de petiție este dezbătută în prezent la nivel național, Comisia 
speră că autoritățile italiene competente vor efectua o analiză în acest sens și vor adopta 
deciziile adecvate cu privire la legislația națională în cauză, ținând seama, de asemenea, de 
viitoarea decizie a Curții de Justiție în cauza C-650/13. Totuși, dacă este necesar, chestiunea 
descrisă în petiție ar putea fi examinată încă o dată în lumina acestor evoluții.

Comisia indică, de asemenea, că, în cadrul Parlamentului European, se află în curs un proces 
de reflecție privind o posibilă reformă electorală europeană. Comisia urmărește îndeaproape 
această dezbatere.

Concluzie

Dacă este necesar, chestiunea prezentată de petiționar ar putea fi examinată din nou ținând 
seama de rezultatul dezbaterilor de la nivel național, precum și de viitoarea decizie a Curții de 
Justiție în cauza C-650/13. 


