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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 517/2004, του Thierry Lalande, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την ίση 
μεταχείριση των πολιτών της Ένωσης κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις 
ευρωπαϊκές εκλογές ενώ διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, γάλλος πολίτης και μόνιμος κάτοικος Ιρλανδίας, υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα 
διάκρισης στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές και ότι χρειάστηκε να πάρει 
συμβολαιογραφική πράξη και να καταβάλει ένα σχετικά υψηλό ποσό (που ποικίλλει από 4 
έως 50 ευρώ), προκειμένου να ψηφίσει στη χώρα διαμονής του και να εγγραφεί στους 
αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους. Οι Ιρλανδοί εξαιρούνται αυτών των διατυπώσεων και 
εξόδων και, σύμφωνα με την παραπλανητική διαφήμιση της ιρλανδικής κυβέρνησης στο 
Διαδίκτυο, και οι πολίτες των άλλων κρατών μελών θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται. 
Κατόπιν αυτού, ο αναφέρων αντίστοιχα ζητεί από το ΕΚ να ασκήσει πίεση στην ιρλανδική 
κυβέρνηση για να θέσει τέλος σε αυτές τις πρακτικές διάκρισης και να του επιστρέψει το 
ποσό που κατέβαλε για να ψηφίσει στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Νοεμβρίου 2004. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιουνίου 2005.

Ο κ. Thierry Lalande, γαλλικής ιθαγένειας, κατοικεί στην Ιρλανδία από τον Μάιο του 2002 
απασχολούμενος ως ανεξάρτητος διερμηνέας. Η καταγγελία του συνδέεται με το γεγονός ότι 
οιοσδήποτε μη υπήκοος κάτοικος της Ένωσης ο οποίος επιθυμεί να εγγραφεί πρώτη φορά για 
να ψηφίσει στις ευρωπαϊκές εκλογές στην Ιρλανδία πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο EP1. 
Αυτό το έντυπο περιέχει υπεύθυνη δήλωση η οποία πρέπει να υπογραφεί από 
συμβολαιογράφο, δικαστικούς υπαλλήλους επιφορτισμένους με τη λήψη ένορκων 
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καταθέσεων («peace commissioner» ή «commissioner for oaths»). Μόνο η υπηρεσία του 
«peace commissioner» παρέχεται δωρεάν. Από τους ιρλανδούς υπηκόους δεν απαιτείται να 
καταβάλουν οιοδήποτε ποσό προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις 
ευρωπαϊκές εκλογές. Ο αναφέρων θεωρεί αυτήν τη διάκριση μεροληπτική και δυσανάλογη.

Το άρθρο 19 παράγραφος 2 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
προβλέπει το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος να 
ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα στις ευρωπαϊκές εκλογές στο εν λόγω κράτος μέλος. 
Αυτό το δικαίωμα πρέπει να ασκείται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που διέπουν το 
αντίστοιχο δικαίωμα των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει 
να ασκούνται σύμφωνα με λεπτομερείς διευθετήσεις που ορίζονται στην οδηγία 93/109/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1993. 

Η οδηγία ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ψηφοφόροι της Κοινότητας οι 
οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Το άρθρο 9 παράγραφος 2
της οδηγίας ορίζει σαφώς ότι οι ψηφοφόροι της Κοινότητας πρέπει να προσκομίσουν τα ίδια 
έγγραφα με τους ψηφοφόρους που είναι υπήκοοι. 

Η οδηγία απαιτεί, ωστόσο, από τους ψηφοφόρους της Κοινότητας να προσκομίσουν 
υπεύθυνη δήλωση η οποία να αναφέρει την ιθαγένεια και τη διεύθυνσή τους στην εκλογική 
περιφέρεια του κράτους μέλους διαμονής, την περιοχή ή την εκλογική περιφέρεια στο κράτος 
μέλος καταγωγής τους στον εκλογικό κατάλογο στον οποίο υπήρχε η πιο πρόσφατη 
καταχώρηση του ονόματός τους, και ότι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στο 
κράτος μέλος διαμονής τους. 

Ως εκ τούτου, η οδηγία επιτρέπει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των ψηφοφόρων οι οποίοι 
είναι υπήκοοι και ψηφοφόροι της Κοινότητας όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να 
προσκομισθούν. 

Ο επιδιωκόμενος στόχος αυτής της διαφοράς στη μεταχείριση είναι να διασφαλιστεί ότι δεν 
υπάρχει κατάχρηση του εκλογικού δικαιώματος από ψηφοφόρους που ψηφίζουν σε 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή οι οποίοι ψηφίζουν ενώ στερούνται του εν λόγω 
δικαιώματος στο κράτος μέλος καταγωγής τους.  

Το άρθρο 2 παράγραφος 9 της οδηγίας προβλέπει καθοδήγηση για ερμηνεία του όρου 
«υπεύθυνη δήλωση» ο οποίος σημαίνει δήλωση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ανακρίβεια 
η οποία καθιστά το εν λόγω πρόσωπο υποκείμενο σε κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία.

Η υπεύθυνη δήλωση είναι μια πρόσθετη απαίτηση η οποία πρέπει να εκπληρώνεται μόνο από 
τους ψηφοφόρους της Κοινότητας, όχι από τους ντόπιους ψηφοφόρους. Το κοινοτικό δίκαιο 
δεν ορίζει τη μορφή και τις απαιτήσεις της υπεύθυνης δήλωσης. Τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να ορίσουν αυτές τις προϋποθέσεις, αρκεί η νομοθεσία να είναι ανάλογη του 
επιδιωκόμενου στόχου. 
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Η ιρλανδική νομοθεσία δεν φαίνεται να επιτυγχάνει τη δέουσα ισορροπία. Η απαίτηση για 
βεβαίωση γνησιότητας αποτελεί εμπόδιο της ελεύθερης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος 
από τους ψηφοφόρους της Κοινότητας λόγω των τελών που επιβάλλονται και του χρόνου που 
απαιτείται για την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης. Παρόμοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε 
να επιτευχθεί με άλλα μέσα τα οποία δεν αποτελούν επιβάρυνση για τους ψηφοφόρους της 
Κοινότητας, όπως η ενσωμάτωση του εντύπου EP1 στο βασικό έντυπο RFA2. Το εν λόγω 
έντυπο πρέπει να υπογραφεί από όλους τους ντόπιους και νέους ψηφοφόρους παρουσία ενός 
μέλους της Garda Síochána στο τοπικό Τμήμα Garda ή παρουσία υπαλλήλου της Αρχής 
Εγγραφών.

Η επίσημη ιστοθέση της κυβέρνησης (www.oasis.gov.ie) περιέχει ανακριβείς πληροφορίες 
όσον αφορά την απουσία δαπανών οι οποίες συνδέονται με την εγγραφή για την άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος σε οιεσδήποτε εκλογές στην Ιρλανδία.

Υπό το φως των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα αναφορά, η Επιτροπή θα 
αποστείλει επιστολή στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ιρλανδίας μέσω της οποίας θα ζητά τις 
παρατηρήσεις του τελευταίου όσον αφορά τις απαιτήσεις της ιρλανδικής νομοθεσίας σχετικά 
με την εγγραφή των ψηφοφόρων της Κοινότητας για τις ευρωπαϊκές εκλογές και τις
ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται στην επίσημη ιστοθέση.


