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1 ΕΕ L 329, 30.12.1993, σ. 34.
2 Η αναφερθείσα στην προηγούμενη έκθεση διαδικασία επί παραβάσει περατώθηκε το 2000 μετά την τρ

οποποίηση της γερμανικής νομοθεσίας.
3 Η Επιτροπή έστειλε την επιστολή με το ερωτηματολόγιο σε όλα τα κράτη μέλη στις 18 Νοεμβρίου

2004· έλαβε την πρώτη απάντηση στις 8 Δεκεμβρίου 2004 και την τελευταία στις 25 Ιανουαρίου του
2006. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο, βλ. συνημμένο Έγγραφο Εργασί
ας των υπηρεσιών της Επιτροπής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2004
Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στα κράτη μέλη κατοικίας τους (Οδηγία 93/109/ΕΚ) και το εκλογικό πλαίσιο (Απόφαση

76/787/EC όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/772/ΕΚ Euratom)

εισαγωγη1.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί
ου στα κράτη μέλη κατοικίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ιθαγένειας της Ευρωπ
αϊκής Ένωσης. Αυτό το δικαίωμα διασφαλίζεται από το άρθρο 19, παράγραφος 2 τη
ς συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τέθηκε σε εφαρμογή με
την οδηγία 93/109/ΕΚ1.

Οι εκλογές του 2004 ήταν οι έκτες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεσ
η ψηφοφορία. Διενεργήθηκαν στα 25 κράτη μέλη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένω
σης, ενώ ο αριθμός των εδρών αυξήθηκε σε 735.

Τα 10 κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 κ
οινοποίησαν έγκαιρα τα μέτρα που είχαν λάβει για τη μεταφορά των εκλογικών διατ
άξεων. Αυτή τη στιγμή δεν εκκρεμούν διαδικασίες επί παραβάσει2.

Για να αξιολογήσει τη συμμετοχή αλλοδαπών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
κατοικούν σε κράτη μέλη της και για να διαμορφώσει μια συνολική εικόνα της εφαρ
μογής της οδηγίας, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να της κοινοποιήσουν στοιχεί
α στατιστικού και ποιοτικού χαρακτήρα για τις εκλογές, κάνοντας χρήση ενός αναλυ
τικού και πλήρους ερωτηματολογίου3.

Η παρούσα έκθεση βασίζεται κυρίως στις πληροφορίες που έδωσαν τα κράτη μέλη α
παντώντας στο ερωτηματολόγιο.

Στόχος της έκθεσης είναι να εκτιμήσει την εφαρμογή της οδηγίας. Σύμφωνα με την
αξιολόγησή της, η Επιτροπή προτείνει τροποποιήσεις της οδηγίας όσον αφορά την α
νταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο να αποτρέψει το ενδεχ
όμενο διπλής ψήφου ή διπλής υποψηφιότητας σε δύο διαφορετικά μέρη, και τις διοι
κητικές διατυπώσεις που απαιτούνται για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι εκτός από τις κατάλληλες διοικ
ητικές ρυθμίσεις, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που έχουν σημαντική επίδ
ραση στη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές εκλογές, όπως η ευαισθητοποίησ
ή τους στην πολιτική διαδικασία σε κοινοτικό επίπεδο, η κινητοποίηση των πολιτικ
ών δυνάμεων και η στρατηγική επικοινωνίας.
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4 Η Πράξη προσαρτήθηκε στην απόφαση 77/787/ ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ης Σεπτεμβρίου 1976, 
ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5.

5 ΕΕ L 283, 21.10.2002.
6 COM(2003)174.
7 COM(2003)31.

Η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει τα ζητήματα αυτά σε ένα μεταγενέστερο στάδιο
και πριν από τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κο
ινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους.

Αν και η Πράξη του 19764 περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
με άμεση καθολική ψηφοφορία, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2002/7725

EK, δεν απαιτεί να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της, στην
παρούσα έκθεση η Επιτροπή εφιστά την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ
αι του Συμβουλίου σε προβλήματα που επισημάνθηκαν από κράτη μέλη σχετικά με
την εφαρμογή της Πράξης.

η προετοιμασια για τις εκλογες του 20042.

Συνεδριάσεις με εκλογικούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών2.1.

Το 2002 και το 2003, η Επιτροπή οργάνωσε δύο συνεδριάσεις με εκλογικούς εμπειρ
ογνώμονες των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 13 της οδηγίας, 
το οποίο προβλέπει μέτρα για την πρόληψη της διπλής ψήφου ή της διπλής υποψηφι
ότητας. Στόχος αυτών των συνεδριάσεων ήταν να καταστεί λειτουργικότερο και απο
τελεσματικότερο το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, 
το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή βάσει του άρθρου13.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα που έπρεπε να λάβουν τα κράτ2.2.
η μέλη για να διασφαλίσουν τη συμμετοχή όλων των πολιτών της ΕΕ στις εκλογ
ές του 2004

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές επρόκειτο να διενεργηθούν πολύ σύντομα μετά
την ημερομηνία προσχώρησης των 10 νέων κρατών μελών και έχοντας τη βούληση
να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτές όλοι οι πολίτες της ΕΕ, η Επιτροπή εξέδω
σε Ανακοίνωση6 τον Απρίλιο του 2003. Η ανακοίνωση είχε στόχο να επιταχυνθεί η ε
φαρμογή του κεκτημένου σε αυτό τον τομέα και να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εγγραφή
όλων των πολιτών στους εκλογικούς καταλόγους, τόσο στα σημερινά όσο και στα υ
ποψήφια για ένταξη κράτη μέλη.

Η παρέκκλιση του Λουξεμβούργου2.3.

Τον Ιανουάριο του 2003, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση7 βάσει του άρθρου 14, παράγ
ραφος 3 της οδηγίας σχετικά με την προβλεπόμενη από το άρθρο 19, παράγραφος 2 
της Συνθήκης ΕΚ παρέκκλιση. Το άρθρο 14 επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να επιφυ
λάσσει το δικαίωμα του εκλέγειν μόνο στους κοινοτικούς εκλογείς που κατοικούν σ
ε αυτό επί μία ελάχιστη χρονική περίοδο, η οποία δεν είναι ωστόσο δυνατό να υπερ
βαίνει τα πέντε έτη. Προϋπόθεση για να επιτραπεί αυτή η παρέκκλιση είναι το ποσο
στό των πολιτών της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος χωρίς να έχουν τη
ν ιθαγένειά του και έχουν την ηλικία ψήφου να μην υπερβαίνει το 20% του συνόλου
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8 Απόφαση 2004/511/EC του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου2004σχετικά με την αντιπροσώπευση του κυ
πριακού λαού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε περίπτωση διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος, Ε
Ε L 211, 12.6.2004, σ. 22–23.

9 ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 955.
10 Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας έστειλε δύο επιστολές στα κράτη μέλη

στις 4 Μαΐου και στις 7 Ιουνίου2004.

των πολιτών της Ένωσης που έχουν την ηλικία ψήφου και κατοικούν σε αυτό. Στην
έκθεσή της, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εξακολουθούσαν να υφίσταν
ται στο Λουξεμβούργο οι λόγοι που δικαιολογούσαν την εφαρμογή της παρέκκλισης
και δεν ήταν συνεπώς απαραίτητο να προταθεί καμία αλλαγή.

Απόφαση 2004/511/ΕΚ για την Κύπρο82.4.

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 10 της Πράξης Προσχωρήσεως της Κύπρου του 20039,
που ορίζει ότι η εφαρμογή του κεκτημένου αναστέλλεται στις περιοχές της Κύπρου ο
ι οποίες δεν είναι υπό τον πραγματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκ
ρατίας, δεν θα διενεργούνταν οι εκλογές για την κοινοβουλευτική περίοδο 2004-
2009 στις εν λόγω περιοχές, αν και η εθνική νομοθεσία επιτρέπει στους κύπριους υπ
ηκόους που κατοικούν στο τμήμα του νησιού που δεν είναι υπό τον πραγματικό έλε
γχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμετέχουν στις εκλογές.

Η απόφαση 2004/511/ΕΚ ορίζει ότι, στην περίπτωση συνολικής διευθέτησης του κυ
πριακού προβλήματος, θα διεξαχθούν σε ολόκληρη την Κύπρο έκτακτες εκλογές για
την ανάδειξη των αντιπροσώπων του κυπριακού λαού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για την εναπομένουσα κοινοβουλευτική περίοδο 2004-2009 ή για κάθε μεταγενέστε
ρη κοινοβουλευτική περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέτρα που έχουν ληφθεί για να υπάρξει κοινή ερμηνεία του άρθρου 9, παράγρα2.5.
φος 2 της Πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπω
ς τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/772/EK– ημερομηνία ανακοίνωσης των
εκλογικών αποτελεσμάτων

Η απόφαση αριθ. 2002/772/EK του Συμβουλίου, που τροποποιεί την Πράξη το
υ1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τέθηκε σε εφαρ
μογή την 1η Απριλίου 2004. Έτσι, οι εκλογές του ΕΚ του 2004 διεξήχθησαν με βάσε
ι τις τροποποιηθείσες διατάξεις. Το νέο άρθρο 9, παράγραφος 2, ρυθμίζει την ακριβ
ή χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ορίζοντας ότι τα κράτη μέλ
η δεν μπορούν να ανακοινώσουν επισήμως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας τους πρι
ν κλείσουν οι κάλπες στα κράτη μέλη στα οποία διεξάγεται τελευταία η ψηφοφορία.

Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη10 να λάβουν υπόψη την ερμηνεία της του άρ
θρου 9, παράγραφος 2 και να μην ανακοινώσουν τα αποτελέσματα πριν από τις
22.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης της 13ης Ιουνίου το νωρίτερο (ώρα περάτωσης της ψ
ηφοφορίας στα τελευταία κράτη μέλη: Ιταλία, Πολωνία και Σλοβακία) και τόνισε ότι
δεν έπρεπε οι δημόσιες αρχές να ανακοινώσουν ούτε πρώτα ούτε μερικά αποτελέσμ
ατα πριν από αυτή την ώρα.

Οι πρώτες εκλογές για το ΕΚ που οργανώθηκαν στο Γιβραλτάρ και οι σημαντικ2.6.
ές εξελίξεις στη νομολογία

Το 2004 το Ηνωμένο Βασίλειο διενήργησε για πρώτη φορά εκλογές του ΕΚ στο Γιβ
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11 Το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου αποφασίστηκε μετά την απόφαση στην υπόθεση “Matthews κα
τά Ηνωμένου Βασιλείου” στηνοποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασε
το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή δεν είχαν διενεργηθεί εκλογές στο Γιβραλτάρ –Απόφαση της 18 ης Φεβρ
ουαρίου του 1999.

12 Υπόθεση C-145/04, Ισπανία κατά ΗΒ.
13 C-300/04, Eman and Sevinge (εκλογές για το ΕΚ στην Αρούμπα).
14 Συμβολή της Επιτροπής στην περίοδο προβληματισμού και μετά- (COM 2005) 494 τελικό.

ραλτάρ, σύμφωνα με την Πράξη του1976, αφού προηγουμένως θέσπισε εθνικές νομ
οθετικές διατάξεις που παρείχαν τη δυνατότητα στους εκλογείς του Γιβραλτάρ να συ
μμετάσχουν σε εκλογές του ΕΚ11.

Στην απόφασή του της 12ης Σεπτεμβρίου 200612, το Δικαστήριο επικύρωσε την άποψ
η της Επιτροπής ότι η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου χορηγώντας το δικαίωμα
ψήφου στο Γιβραλτάρ σε πολίτες του Commonwealth που πληρούν ορισμένα κριτήρ
ια ("qualified Commonwealth citizens") όπου περιλαμβάνονται ορισμένοι μη Βρεταν
οί υπήκοοι τρίτων χωρών, επέκτεινε το δικαίωμα ψήφου στο πλαίσιο της διακριτικής
ευχέρειας που αυτή τη στιγμή προσφέρει το κοινοτικό δίκαιο στα κράτη μέλη. Επίση
ς, σε αυτή την απόφαση και σε άλλη μία απόφαση που εκδόθηκε την ίδια ημέρα και
αφορά το δικαίωμα ψήφου των ολλανδών υπηκόων που κατοικούν στην Αρούμπα,13

το Δικαστήριο επισήμανε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα κράτη μέλη
είναι αρμόδια να ρυθμίζουν τα διαδικαστικά ζητήματα για τις εκλογές του Ευρωπαϊκ
ού Κοινοβουλίου τα οποία δεν έχουν εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, και ιδίως ε
κείνα που αφορούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Τα κράτη μέλη οφ
είλουν, ωστόσο, να σέβονται το κοινοτικό δίκαιο, περιλαμβανομένων των γενικών α
ρχών του, υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου.

η συμμετοχη στις εκλογες του ΕΚ το 2004 – η εφαρμογη της οδηγιας 93/109/ΕΚ3.

Γενική επισκόπηση3.1.

Όπως αναγνωρίζεται στο σχέδιο "D" της Επιτροπής για δημοκρατία, διάλογο και συ
ζήτηση14 το ασθενέστερο ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ενίσχυσε το αίσθημα μι
ας έλλειψης εμπιστοσύνης στην πολιτική διαδικασία. Η Επιτροπή εκφράζει την μεγά
λη της ανησυχία για τη μείωση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής στις εκλογές τ
ου 2004. Αν και το εκλογικό σώμα ήταν πολύ μεγαλύτερο, λόγω της διεύρυνσης του
2004, ψήφισε μόνο το 45,6% του συνόλου των εκλογέων.

Η εξέλιξη του ποσοστού συμμετοχής
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Η συμμετοχή του πολίτη στη δημοκρατική ζωή αποτελεί βασικό στοιχείο που πρέπει
να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε, συντονίζοντας τις προσπάθειες όλων των συμμετ
εχόντων παραγόντων, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και τ
ης κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί πολύ προσε
κτικά το ζήτημα και είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοιν
οβουλίου, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και ανα
φέρεται στην αύξηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων και το πώς θα βελτιωθεί το π
οσοστό της συμμετοχής αυτής.

Το 2004 σημειώθηκε αύξηση του ποσοστού συμμετοχής σε ορισμένα κράτη μέλη, ε
νώ μειώθηκε σημαντικά σε άλλα. Το ποσοστό συμμετοχής στην ΕΕ-15 ήταν 49,1%, 
χαμηλότερο από το 49,8% το 1999. Το ποσοστό συμμετοχής στα 10 νέα κράτη μέλη
ήταν 26,9%.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η ψήφος είναι υποχρεωτικ
ή σε ορισμένα κράτη μέλη.

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής – 2004

AT BE CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE

42,4
3

90,8
1

71,1
9

28,3
2

43 47,
9

26,8
3

63,
4

45,
1

39,
4

42,7
6

38,5 58,
8

IT LT LU LV MT NL PL PT SE SI SK UK EU

73,1 48,3
8

89 41,3
4

82,3
7

39,
3

20,8
7

38,
6

37,
8

28,
3

16,9
6

38,8
3

45,
6

Συμμετοχή αλλοδαπών πολιτών της ΕΕ στα κράτη μέλη κατοικίας τους – ως ψη3.2.
φοφόροι.

Δεν έδωσαν όλα τα κράτη μέλη στοιχεία για τον αριθμό των αλλοδαπών πολιτών τη
ς ΕΕ που γράφτηκαν στους εκλογικούς καταλόγους τους για τις εκλογές του ΕΚ, εν
ώ ακόμη λιγότερα ήταν σε θέση να δώσουν στοιχεία για το αν αυτοί οι ψηφοφόροι
ψήφισαν όντως.



EL 8 EL

15 Τα ποσοστά υπολογίστηκαν με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών πολιτών της ΕΕ σε ηλικία ψήφου στα
κράτη μέλη και τον αριθμό των αλλοδαπών πολιτών της ΕΕ που έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς κατ
αλόγους αυτού του κράτους μέλους- στις περιπτώσεις που και τα δύο στοιχεία δόθηκαν στις απαντήσε
ις στο ερωτηματολόγιο.

Δεδομένου ότι, βάσει των άρθρων 8 και 9 της οδηγίας, οι ευρωπαίοι πολίτες οφείλο
υν να ζητήσουν οι ίδιοι να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους του κράτους μέ
λους κατοικίας τους, τα στοιχεία για τον αριθμό των εγγεγραμμένων στους καταλόγ
ους πολιτών μπορεί να θεωρηθούν αξιόπιστος δείκτης των τάσεων της συμμετοχής
στην ψηφοφορία.

Ποσοστό αλλοδαπών πολιτών της ΕΕ που είχαν εγγραφεί για να ψηφίσουν στο κράτος
μέλος κατοικίας τους (%)15

Χώρα AT BE CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE

1994 7,9 5,1 - - 6,7 24,9 - 1,6 12,6 22 3,4 - 44,1

1999 15,1 7,7 - - 2,1 26,6 - 1,8 22,4 28 4,9 - 43,9

2004 16 11,5 4,4 - 6,1 26,7 12,2 3,9 18,5 18,3 13,1 11 39

Χώρα IT LT LU LV MT NL PL PT SE SI SK UK EU

1994 1,8 - 6,6 - - - - 2,3 24 - - 1,96 5,9

1999 9,2 - 8,8 - - 16,9 - 13,6 27,2 - - 23,1 9

2004 10,9 17,5 10,3 14,4 12,8 - - - 25,1 7,2 8,6 - 11,9

Με αυτές τις επιφυλάξεις, μπορούμε, ωστόσο, να συμπεράνουμε ότι το ποσοστό τω
ν πολιτών της ΕΕ που γράφτηκαν στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας κατοικία
ς τους ήταν χαμηλό στις εκλογές του 2004 για το ΕΚ.

Ενώ το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές μειώνεται, η εγγραφή αλλοδαπ
ών πολιτών της ΕΕ στους εκλογικούς καταλόγους για τις εκλογές του ΕΚ αυξήθηκε
σε σχέση με προηγούμενες εκλογές: 5,9% το 1994, 9% το 1999, 11,9% το 2004. Αυ
τή η αύξηση θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι ευρωπαίοι πολίτες κατανο
ούν περισσότερο τα δικαιώματά τους, στις προσπάθειες των κρατών μελών να ενθαρ
ρύνουν τη συμμετοχή καθώς και στην αυξημένη κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ.

Συμμετοχή αλλοδαπών πολιτών της ΕΕ στα κράτη μέλη κατοικίας τους – ως υπ3.3.
οψήφιοι

Οι στατιστικές για την συμμετοχή αλλοδαπών πολιτών της ΕΕ ως υποψηφίων στις ε
κλογές αντανακλά το χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην πολιτική ζωή των κρατών μελ
ών κατοικίας.

Σημειώθηκε μικρή μείωση του αριθμού αλλοδαπών υποψηφίων σε σύγκριση με τις ε
κλογές του 1999, στις οποίες υπήρχαν 62 υποψήφιοι. 
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Χώρα AT BE CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE

Υποψήφιοι 1 8 0 5 13 0 0 4 1 0 8 0 0

Εκλεγέντες 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Χώρα IT LT LU LV MT NL PL PT SE SI SK UK EU

Υποψήφιοι 0 0 8 0 0 2 0 1 1 0 0 2 57

Εκλεγέντες 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 3

Αυτή η πτωτική τάση μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες.

Σε ορισμένα κράτη μέλη, διατυπώθηκαν επικρίσεις για τις περίπλοκες διοικητικές δι
ατυπώσεις που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας. Το άρθρο 10, παράγρα
φος 2 της οδηγίας που θεσπίζει τις προϋποθέσεις για την κατάθεση υποψηφιότητας π
ροβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι ένας κοινοτικός εκλόγιμος οφείλει να καταθέσει βεβαί
ωση των αρμόδιων διοικητικών αρχών του κράτους μέλους καταγωγής ότι δεν έχει ε
κπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος αυτό ή ότι οι εν λόγω αρχές δεν
γνωρίζουν να υπάρχει τέτοια έκπτωση από αυτό το δικαίωμα. Έχουν αναφερθεί περι
πτώσεις αλλοδαπών πολιτών της ΕΕ που επιθυμούσαν να υποβάλουν υποψηφιότητα
και δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν ποιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους
ήταν αρμόδιες να χορηγήσουν αυτές τις βεβαιώσεις.

Μια άλλη πιθανή αιτία της χαμηλής συμμετοχής συνδέεται με το δικαίωμα αλλοδαπ
ών πολιτών της ΕΕ να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή του κράτους μέλους κατοικί
ας τους.

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση σχετικά με τη συμμετοχή πολιτών της ΕΕ στα πολιτικ
ά κόμματα του κράτους μέλους κατοικίας τους την οποία συνέταξε το δίκτυο ανεξά
ρτητων εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα16, 16 κράτη μέλη αν
αγνωρίζουν το δικαίωμα αλλοδαπών πολιτών της ΕΕ τόσο να ενταχθούν σε υφιστάμ
ενα εθνικά πολιτικά κόμματα όσο και να ιδρύσουν ένα νέο πολιτικό κόμμα στο κράτ
ος μέλος κατοικίας τους. Δύο κράτη μέλη κάνουν διάκριση ανάμεσα στο δικαίωμα ί
δρυσης ενός νέου κόμματος και στο δικαίωμα συμμετοχής σε ένα υφιστάμενο κόμμ
α και επιτρέπουν μόνο το δεύτερο. Επτά κράτη μέλη δεν επιτρέπουν σε αλλοδαπούς
ούτε να γίνονται μέλη υπαρχόντων κομμάτων ούτε να ιδρύουν νέα κόμματα.

Ως εκ τούτου, οι αλλοδαποί ψηφοφόροι μπορεί να στερηθούν τη δυνατότητα να θέσ
ουν υποψηφιότητα, διότι στην πράξη οι υποψήφιοι, στις περισσότερες περιπτώσεις,
προτείνονται από τα κόμματα. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσφέρου
ν στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στο έδαφός τους χωρίς να
είναι υπήκοοι τη δυνατότητα προσχώρησης στα εθνικά πολιτικά κόμματα ίσοις όροι
ς με τους έχοντες την ιθαγένεια. Αυτό θα διευκόλυνε αισθητά τη συμμετοχή των πο
λιτών στην πολιτική ζωή του κράτους κατοικίας τους καθώς και την ένταξή τους και
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αυτό θα ήταν εμπλουτιστικό για την πολιτική ζωή και τη δημοκρατία.

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν κατά τον τρόπο αυτό να διαδραματίσουν
ένα ρόλο προώθησης και ενίσχυσης της συμμετοχής των κοινοτικών πολιτών στη δη
μοκρατική διαδικασία, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει διεξοδικότερα κατά πόσον αυτές οι εθνικές νομο
θετικές διατάξεις συμβιβάζονται με την οδηγία.

Η ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγειν και του3.4.
εκλέγεσθαι

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που διενεργήθηκε το 200217 αποκαλύπτει ότι οι πολ
ίτες της Ένωσης είναι ενήμεροι ότι έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σ
τις εκλογές του ΕΚ στα κράτη μέλη κατοικίας τους.

Όμως, για να μπορέσει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, κάθε εκλογέας πρέπει να έχει
επαρκή πληροφόρηση για τα πρακτικά ζητήματα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, το άρθ
ρο 12 της οδηγίας ορίζει ότι το κράτος μέλος κατοικίας ενημερώνει εγκαίρως και με
την προσήκουσα μορφή τους κοινοτικούς εκλογείς και εκλόγιμους σχετικά με τις πρ
οϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλ
έγεσθαι στο κράτος αυτό.

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την πεποίθησή της ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημ
ερώνουν ειδικά τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι διαμένουν στο έδαφός τους σχετικά μ
ε τους τρόπους άσκησης των εκλογικών δικαιωμάτων τους. Η ενημέρωση πρέπει να
είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη για να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες της πληροφόρ
ησης αλλοδαπών εκλογέων.

Οι εθνικές αρχές έχουν χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα μέσων ενημέρωσης των πο
λιτών. Τα πλέον συνήθη από αυτά ήταν ενημερωτικά και διαφημιστικά φυλλάδια, εν
ημερωτικές εκστρατείες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η αποστολή ατομικών επ
ιστολών στους πολίτες. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν το
υς αλλοδαπούς πολίτες της ΕΕ όχι μόνο στις επίσημες γλώσσες των κρατών τους, α
λλά και σε άλλες γλώσσες της ΕΕ.

Στα τρία κράτη μέλη στα οποία η συμμετοχή υπερέβη το 25%, οι ατομικές επιστολέ
ς για την ενημέρωση των αλλοδαπών πολιτών της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα συμμε
τοχής τους στις εκλογές περιείχαν και το έντυπο που έπρεπε να συμπληρώσει ο εκλο
γέας για να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους.

Στη Δανία, στάλθηκαν ατομικές επιστολές και σε αλλοδαπούς που ήταν ήδη εγγεγρα
μμένοι σε εκλογικούς καταλόγους και σε όσους δεν είχαν εγγραφεί. Οι επιστολές στ
ους τελευταίους περιείχαν και το σχετικό έντυπο της αίτησης εγγραφής.

Στην Ιρλανδία, στάλθηκαν ατομικές επιστολές σε αλλοδαπούς πολίτες της ΕΕ που ή
ταν γνωστοί στις αρμόδιες αρχές από τις προηγούμενες εκλογές του 1999, οι οποίες
περιείχαν το σχετικό έντυπο εγγραφής. Το 2004, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκ
στρατεία στον τύπο για να πληροφορηθούν οι αλλοδαποί πολίτες της ΕΕ, περιλαμβα
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νομένων των υπηκόων των υπό ένταξη κρατών μελών, ότι είχαν δικαίωμα να εγγρα
φούν στους εκλογικούς καταλόγους.

Στη Σουηδία, η αρμόδια εκλογική αρχή έστειλε σε όλους τους αλλοδαπούς ατομική
επιστολή με πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία, η οποία περιείχε ένα ειδικό έ
ντυπο που έπρεπε να συμπληρώσουν και αυτοί που επιθυμούσαν να εγγραφούν και
όσοι επιθυμούσαν να διαγραφούν από τους εκλογικούς καταλόγους. Η ατομική επισ
τολή συνοδευόταν επίσης από φυλλάδιο σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες με οδηγίες
για τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου.

Οι ατομικές επιστολές σε αλλοδαπούς πολίτες της ΕΕ φαίνεται ότι είναι αποτελεσμα
τικές ιδίως όταν περιέχουν πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του αποδέκτ
η και είναι συνταγμένες σε όσο το δυνατό περισσότερες γλώσσες και συνοδεύονται
από το έντυπο εγγραφής καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή του και την επιστρο
φή του στις αρμόδιες αρχές. Η Επιτροπή ενθαρρύνει ιδιαίτερα όλα τα κράτη μέλη να
εφαρμόσουν αυτήν την εξαιρετικά χρήσιμη πρακτική για να προωθηθεί με αποτελεσ
ματικότητα η άσκηση του δικαιώματος ψήφου.

Ορισμένα κράτη μέλη ανέφεραν ότι παρείχαν πληροφορίες μέσω των διαφόρων δημ
όσιων υπηρεσιών όλων των βαθμίδων που έχουν συχνή και μαζική επικοινωνία με τ
ους πολίτες.

Τα πολιτικά κόμματα θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν καθοριστικά σε αυτή την
προσπάθεια, κυρίως με το να ενθαρρύνουν τις υποψηφιότητες. Εξάλλου, τα ευρωπαϊ
κά θεσμικά όργανα θα έπρεπε επίσης να συμβάλλουν στην κατάλληλη ενημέρωση τ
ου πολίτη για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Η πρόληψη της διπλής ψήφου και της διπλής υποψηφιότητας3.5.

Το άρθρο 4 της οδηγίας απαγορεύει στους ευρωπαίους πολίτες να ψηφίζουν ή να είν
αι υποψήφιοι σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατά τις ίδιες εκλογές. Για το σκο
πό αυτό, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, βάσει του άρθρου 13, να ανταλλάσσουν πλη
ροφορίες για τους πολίτες της ΕΕ που έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους
ή είναι υποψήφιοι στο κράτος μέλος κατοικίας τους. Για την εφαρμογή του άρθρου
13 έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών: βάσει των πληροφορι
ών που κοινοποιεί το κράτος μέλος κατοικίας στο κράτος μέλος καταγωγής, το τελε
υταίο διαγράφει από τους δικούς του εκλογικούς καταλόγους τα άτομα που έχουν εγ
γραφεί στους καταλόγους του κράτους μέλους κατοικίας.

Από τις εκλογές του 1994, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα ανταλλαγής πληρ
οφοριών δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε18. Έτσι, καταβλήθηκαν προσπάθειες σε συν
εργασία με τα κράτη μέλη για να τεθούν σε εφαρμογή ορισμένα πρακτικά μέτρα για
να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος: θεσπίστ
ηκε ένα τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο με ενιαίο τύπο καταγραφής προσωπικών
δεδομένων που πρέπει να αποστέλλεται στο κράτος μέλος καταγωγής και καθορίστη
καν πρακτικοί τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών (δισκέτες ή /και ηλεκτρονικό μήνυμ
α) και κοινοποιήθηκε μεταξύ των κρατών μελών κατάλογος των αρχών που είναι αρ
μόδιες να παραλαμβάνουν τα δεδομένα.
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Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών – όπως αποτυπώνεται στις απαντήσεις στο ερ
ωτηματολόγιο

Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, όλα σχεδόν τα κράτη μέλη κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν ελλείψεις στη λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής
πληροφοριών και ότι ορισμένες δυσκολίες περιόριζαν την αποτελεσματικότητά του.

Όλα σχεδόν τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα όσον
αφορά στην ανταλλαγή δεδομένων. Ορισμένα κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν στοιχεί
α όπως το πατρικό επώνυμο εγγάμων γυναικών, ή ο τόπος και η ημερομηνία γεννήσ
εως, τα οποία ήταν απαραίτητα για να εντοπισθούν αυτά τα άτομα στους εκλογικούς
καταλόγους του κράτους μέλους καταγωγής τους και να διαγραφούν από αυτούς. Ο
ρισμένα κράτη μέλη ανέφεραν ποσοστά: η Ισπανία μπόρεσε να εντοπίσει το 53% τω
ν κοινοποιηθέντων ονομάτων· οι αρχές της Πολωνίας εντόπισαν περίπου το 69% αυ
τών των ατόμων· στη Λετονία το ποσοστό αυτό ανήλθε στο73%· στην Τσεχική Δημ
οκρατία και τη Σουηδία στο 75% και στη Λιθουανία στο 85%.

Το δεύτερο σε σοβαρότητα εμπόδιο για τη σωστή λειτουργία του συστήματος, όπως
το προσδιόρισαν τα περισσότερα κράτη μέλη, ήταν το γεγονός ότι τα δεδομένα έφθ
αναν συχνά με υπερβολικά μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατ
ό να υποβληθούν σε επεξεργασία χωρίς τη λήψη πρόσθετων επειγόντων μέτρων και
σε πολλές περιπτώσεις δεν ελήφθησαν καν υπόψη.

Η μεταγραφή ονομάτων και διευθύνσεων υπήρξε μείζον πρόβλημα στην Ελλάδα, λό
γω του διαφορετικού αλφαβήτου, και οι ελληνικές αρχές δεν ήταν σε θέση να εντοπί
σουν άτομα που κοινοποιούνταν μέσω του συστήματος.

Αρκετά κράτη μέλη ανέφεραν επίσης ότι συνάντησαν δυσκολίες κατά την ανταλλαγ
ή πληροφοριών με κράτη μέλη τα οποία έχουν αποκεντρωμένα μητρώα, διότι ο υπερ
βολικά μεγάλος αριθμός εγγράφων κοινοποιήσεων, η ποιότητα των οποίων δεν είναι
πάντοτε άριστη, που χρησιμοποιούν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημιουργούσε πρ
ακτικά προβλήματα.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή των πληροφοριών (ηλεκτρονικ
ό μήνυμα, δισκέτα κλπ.) διέφεραν συχνά μεταξύ τους, ακόμη και στο εσωτερικό του
ίδιου κράτους μέλους, γεγονός που μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση.

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι όσες προσπάθειες έχει καταβάλει η Επιτροπ
ή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και η αποτελ
εσματικότητα του συστήματος είχαν μόνο περιορισμένη επιτυχία και δεν ανταποκρί
θηκαν στις προσδοκίες. Συνολικά, μόνο πέντε κράτη μέλη πιστεύουν ότι το υφιστάμ
ενο σύστημα είναι επαρκές για να αποτραπεί η διπλοψηφία χωρίς να απαιτούνται τρ
οποποιήσεις.

Από την άλλη, σε αρκετές περιπτώσεις, η εφαρμογή του παρόντος συστήματος είχε
ως αποτέλεσμα πολίτες της ΕΕ να στερηθούν το δικαίωμα να ψηφίσουν στις εκλογέ
ς στο κράτος μέλος καταγωγής τους, συνεπεία της ανταλλαγής πληροφοριών για του
ς αλλοδαπούς πολίτες της ΕΕ, διότι θεωρήθηκε λανθασμένα ότι εξακολουθούσαν να
επιθυμούν να ψηφίσουν στο κράτος μέλος της προηγούμενης κατοικίας τους, ενώ στ
ην πραγματικότητα είχαν επιστρέψει στο κράτος μέλος καταγωγής τους και είχαν ήδ
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η ασκήσει πολιτικά δικαιώματα, όπως το να ψηφίσουν σε δημοτικές εκλογές.19

Αν και ο μόνος στόχος του εξεταζόμενου συστήματος είναι να αποτρέπει τη διπλοψ
ηφία ή τη διπλή υποψηφιότητα, χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού παρόμο
ιων προσπαθειών, από τις πληροφορίες που δίνουν τα κράτη μέλη συνάγεται ότι ο α
ριθμός των περιπτώσεων διπλής εγγραφής σε καταλόγους ή διπλοψηφίας είναι χαμη
λός20. Ακόμη, αυτές οι περιπτώσεις δεν οφείλονταν σε εσκεμμένη κατάχρηση του εκ
λογικού δικαιώματος, αλλά σε λάθη και παρανοήσεις, διότι οι πολίτες δεν είναι εξοι
κειωμένοι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις ή οι πληροφορίες αποστέλλονται δύο φορές, 
από το κράτος μέλος κατοικίας και από το κράτος μέλος καταγωγής.

εφαρμογη της πραξης του 1976 περι εκλογης των μελων του ευρωπαϊκου κοινοβ4.
ουλιου, όπως τροποποιηθηκε με την αποφαση 2002/772 EK του συμβουλιου

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών4.1.

Κατά την προετοιμασία για τις εκλογές του ΕΚ του 2004, η Επιτροπή επισήμανε στα
κράτη μέλη ότι ήταν απαραίτητο να υπάρξει κοινή ερμηνεία του άρθρου 9, παράγρα
φος 2 αναφορικά με τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των εκλογικών αποτελεσμ
άτων.

Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν ανακοίνωσαν αποτελέσματα των εκλογών του ΕΚ
πριν κλείσουν οι κάλπες και στις τελευταίες χώρες. Όμως, ορισμένα κράτη μέλη τα
ανακοίνωσαν νωρίτερα. Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι, κατά την άποψή της, σ
τόχος του άρθρου 9, παράγραφος 2 είναι να διασφαλιστεί ότι η πρόωρη δημοσιοποί
ηση αποτελεσμάτων σε ένα κράτος μέλος δεν θα επηρεάσει την ψήφο με οποιονδήπ
οτε τρόπο σε ένα άλλο κράτος μέλος στο οποίο συνεχίζεται η ψηφοφορία. Αυτό απο
σκοπεί στην ελεύθερη έκφραση μέσω της ψήφου, που εμπεριέχει το δικαίωμα του ψ
ηφοφόρου να διαμορφώνει ανεπηρέαστα τη γνώμη του. Η ελεύθερη ψήφος αποτελεί
βασική δημοκρατική αρχή κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 3 της Πράξης
του 1976.

Το ζήτημα της διπλής ή της πολλαπλής υπηκοότητας4.2.

Ορισμένα κράτη μέλη ανέφεραν ότι δεν είναι δυνατό να αποτραπεί το ενδεχόμενο τ
ης διπλοψηφίας ή διπλής υποψηφιότητας πολιτών οι οποίοι έχουν την υπηκοότητα π
ερισσότερων από μίας χωρών.

Αν και το ζήτημα της διπλής υπηκοότητας δεν εμπίπτει στο πεδίο της οδηγίας, η Επι
τροπή προειδοποιεί ότι αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία διπλοψ
ηφίας η οποία επίσης απαγορεύεται βάσει του άρθρου 8 της Πράξης του1976.

συμπερασματα5.
Προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας 93/109/ΕΚ5.1.

Το υφιστάμενο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που τέθηκε σε εφαρμογή για την
πρόληψη της διπλής ψήφου ή της διπλής υποψηφιότητας αποδείχτηκε ότι είναι αναπ
οτελεσματικό. Ο βασικός λόγος αυτής της αποτυχίας είναι ότι ορισμένα κράτη μέλη
δεν είναι σε θέση να δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία των εγγεγραμμένων κοινοτικώ
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ν εκλογέων για να είναι δυνατό να διαγραφούν τα ονόματά τους από τους εκλογικού
ς καταλόγους στα κράτη μέλη καταγωγής τους. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και δ
υσχερής.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, προσπάθησε στο παρελθόν να βελτιώ
σει το σύστημα, έτσι ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο στην πράξη. Αν και αρκετά
προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία, ορισμένα άλλα
παραμένουν. Αλλά έχει αυξηθεί και ο φόρτος εργασίας από τις τελευταίες εκλογές κ
αι μετά, κυρίως λόγω της διεύρυνσης, αλλά και της μεγαλύτερης κινητικότητας των
υπηκόων της ΕΕ.

Έχει εντοπιστεί και ένα άλλο πρόβλημα που αφορά τη συμμετοχή με την ιδιότητα το
υ υποψηφίου στις εκλογές. Φαίνεται πως οι ισχύουσες διατάξεις υποβολής υποψηφι
ότητας στα κράτη μέλη κατοικίας συνεπάγονται μεγάλο όγκο διοικητικών διατυπώσ
εων για τους δυνητικούς υποψηφίους, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί παράγ
οντας χαμηλού ποσοστού συμμετοχής.

Αφού έλαβε υπόψη όλα αυτά τα προβλήματα, η Επιτροπή πραγματοποίησε αξιολόγη
ση επιπτώσεων και προτείνει τροποποιήσεις της οδηγίας.

Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή της Πράξης του 1976 όσον5.2.
αφορά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τροποποιήθ
ηκε με την απόφαση 2002/772/EK

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα κράτη μέλη ερμήνευσα
ν το άρθρο 9, παράγραφος 2 σχετικά με τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των εκλ
ογικών αποτελεσμάτων του 2004 είχε σαν αποτέλεσμα την πρόωρη ανακοίνωσή του
ς σε αυτά τα κράτη μέλη. Διαπιστώθηκε επίσης πρόβλημα συμμετοχής στις ευρωπαϊ
κές εκλογές πολιτών με υπηκοότητα περισσότερων του ενός κρατών μελών, γεγονός
που θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία διπλοψηφίας.

Η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα προβλήματα, τα οποία θα μπο
ρούσαν να οδηγήσουν σε παραβίαση βασικών αρχών της δημοκρατίας που διασφαλί
ζονται από το κοινοτικό δίκαιο.


