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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2259/2013, ingiven av Antonio Galantino, italiensk 
medborgare, och undertecknad av ytterligare drygt 55 000 personer, om 
retroaktiv tillämpning av den italienska lagen 190/2012 om valbarhet och om 
förbudet mot att kandidera till val efter fällande dom

1. Sammanfattning av framställningen

Den italienska lagen 190/2012 fastställer nya regler om valbarhet till poster som besätts 
genom val, inbegripet Europaparlamentet. Framställarna påtalar det faktum att enligt 
italienska myndigheter ska lagen även gälla brott som begicks innan denna lag trädde i kraft, 
vilket motsäger de principer som står i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna: 
principen om icke-tillbakaverkande straff (artikel 49), rätten till en passiv väljarkår 
(artikel 39) och principen om icke-diskriminering (artikel 21) samt de grundläggande 
principerna i EU-lagstiftningen och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 september 2014. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

I fråga om val omfattar unionens behörighet den rösträtt och valbarhet som de 
unionsmedborgare som är bosatta i en annan medlemsstat än den egna har i valet till 
Europaparlamentet och i lokala val i deras bosättningsstat. Samma villkor ska gälla för dem 
som för medborgare i den staten.
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Vad gäller utövandet av rätten till valbarhet säkerställer EU-bestämmelserna att EU-
medborgare som bor i en annan medlemsstat än sitt hemland och som, genom ett straffrättsligt 
eller civilrättsligt beslut, har förlorat sin valbarhet enligt bosättningsstatens eller hemstatens 
lagstiftning, inte ska vara valbara till Europaparlamentet i bosättningsstaten.

Enligt domstolens rättspraxis säger gällande EU-lagstiftning att definitionen av vem som har 
rösträtt och är valbar i val till Europaparlamentet faller inom respektive medlemsstats 
behörighet, i överensstämmelse med EU-rätten. 

Frågan om huruvida medlemsstater som utövar denna behörighet tillämpar unionsrätten i 
enlighet med artikel 51.1 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och därför måste 
respektera stadgan behandlas för närvarande i EU-domstolen (pågående mål C-650/13, 
Delvigne). Kommissionen är, med tanke på detta och det faktum att ärendet i framställningen 
även diskuteras på nationell nivå, övertygad om att de behöriga italienska myndigheterna 
kommer att behandla frågan och fatta lämpliga beslut om den nationella lagstiftningen i fråga, 
även med hänsyn till domstolens kommande beslut i mål C-650/13. Vid behov kan dock den 
fråga som tas upp i framställningen komma att behandlas på nytt beroende på utvecklingen.

Kommissionen noterar också att parlamentet för närvarande diskuterar en eventuell reform av 
valet till Europaparlamentet. Kommissionen följer debatten på nära håll.

Slutsats

Den fråga som framställaren tar upp kan vid behov behandlas på nytt beroende dels på 
resultatet av de diskussioner som förs på nationell nivå, dels på domstolens kommande beslut 
i mål C-650/13. 


