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Tárgy: Gabriela Ionescu román állampolgár által benyújtott 0468/2019. számú 
petíció az európai választásokon való szavazásra vonatkozó korlátozott jogról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy több európai városban a román 
állampolgárok európai választásokon való szavazati jogát a román külügyminisztérium által 
bevezetett nem megfelelő intézkedések korlátozták, aminek következtében számos polgár 
több órás sorban állást követően sem tudott szavazni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. november 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2020. február 3.

A Bizottság felvetette ezt a kérdést a román hatóságoknak, és rámutatott, hogy ezek a kérdések 
a külföldi román diplomáciai és konzuli képviseleteken tartott korábbi választások során is 
felmerültek.

Válaszában a román külügyminisztérium utalt arra, hogy a 2019-es európai parlamenti 
választásokon külföldön szavazó románok számára egyre több szavazóhelyiséget biztosítanak. 
Azt is jelezték, hogy a román parlament annak érdekében, hogy megkönnyítse a román 
állampolgárok külföldi szavazását a közelmúltban az alábbi négy intézkedést fogadta el, 
amelyek a 2019-es európai parlamenti választásokon még nem voltak érvényben:

– a szavazás megszervezése a külföldi szavazóhelyiségekben háromnál több napra;
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– a  postai úton történő szavazás bevezetése;

– a nyomtatott választási listák elektronikus listákkal való felváltása; valamint

– legalább 100 szavazati joggal rendelkező polgár írásbeli kérésére szavazóhelyiségek 
létrehozása.

Úgy tűnik, hogy e javító intézkedések némelyikét a 2019. novemberi romániai elnökválasztás 
idején végre is hajtották.

Következtetés

A Bizottság figyelemmel kíséri a helyzetet, és a román hatóságokkal együtt folytatni fogja az 
ügy nyomon követését annak biztosítása érdekében, hogy a román állampolgárok ténylegesen 
gyakorolhassák szavazati jogukat az európai parlamenti választásokon.

A Bizottság gondosan értékeli az európai parlamenti választásokat, és folyamatosan törekszik 
a választási folyamatok javítására, többek között az Európai Választási Együttműködési 
Hálózaton keresztül. A korábbi választásokhoz hasonlóan a Bizottság jelentést fog készíteni a 
2019. évi európai parlamenti választások lebonyolításáról. A jelentést nyilvánosságra hozzák.


