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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ι. Πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, "κάθε 
πολίτης της Ένωσης που κατοικεί σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος έχει το 
δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος 
μέλος της κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους". Οι 
λεπτομέρειες άσκησης αυτών των δικαιωμάτων του εκλέγειν και εκλέγεσθαι θεσπίζονται από 
την οδηγία 93/109/ΕΚ.

Η οδηγία αυτή έχει ως στόχους να διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των πολιτών της Ένωσης 
στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των πολιτών 
σ' αυτές τις εκλογές και να εγγυηθεί τα ίδια εκλογικά δικαιώματα για το σύνολο των πολιτών 
που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος (υπηκόων ή μη υπηκόων)1.

Η οδηγία αυτή προβλέπει ότι κανένας πολίτης της Ένωσης δεν μπορεί να ψηφίζει 
περισσότερες από μια φορά ή να είναι υποψήφιος σε περισσότερα από ένα κράτος μέλος 
κατά τις ίδιες εκλογές (άρθρο 4 της οδηγίας)2.

Ωστόσο, υπό το φως της εμπειρίας των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου 2004, η Επιτροπή 
έκρινε ότι είναι δυνατόν να απλοποιηθεί ο μηχανισμός και παρουσίασε κατά συνέπεια αυτήν 
την πρόταση οδηγίας. Προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 13), την ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με τις κυρώσεις 
σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως (άρθρο 13) και την κατάργηση της υποχρέωσης για τους 
υποψηφίους να προσκομίσουν βεβαίωση εκλογιμότητας (άρθρα 6 και 10).

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

Η οδηγία αυτή αφορά μόνο τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του 
οποίου δεν είναι υπήκοοι.

Κατ' αυτόν τον τρόπο η οδηγία δεν αναφέρεται στα ζητήματα:
- αυτών που έχουν διπλή ιθαγένεια
- των υπηκόων τρίτων κρατών.

1. Το ζήτημα της διπλής ιθαγένειας

Στην ανακοίνωσή της σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές του 20043, η Επιτροπή αναφέρει τα 
προβλήματα που είναι δυνατόν να συνδέονται με μια διπλή ιθαγένεια ή με πολλαπλές 
ιθαγένειες (περισσότερες του ενός κρατών μελών). Πράγματι, σ' αυτήν την περίπτωση είναι 
αδύνατον να υπάρξει διασφάλιση ότι ο πολίτης δεν ψηφίζει περισσότερες της μιας φοράς, 
πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με το άρθρο 8 της Πράξης της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 περί 
εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική 

  
1 SEC(2006)1647
2 επίσης άρθρο 8 της Πράξης της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία.
3 CΟΜ(2006)0790
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ψηφοφορία.

Το ζήτημα αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/109/ΕΚ αλλά αποτελεί εν 
δυνάμει πηγή διπλής ψήφου, και κατ' αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα πρέπει να μελετήσει 
τις δυνατότητες αποφυγής τέτοιων καταστάσεων.

2. Οι υπήκοοι τρίτων κρατών

Η οδηγία αυτή δεν αφορά παρά μόνο τους πολίτες της Ένωσης και δεν διέπει κατά συνέπεια 
την ενδεχόμενη συμμετοχή υπηκόων τρίτων κρατών στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Ωστόσο, πρόσφατες εξελίξεις της νομολογίας του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γι' αυτό το θέμα θα πρέπει να αναφερθούν. Πράγματι, το 
Δικαστήριο επελήφθη του ζητήματος κατά πόσον ένα κράτος μέλος δικαιούται να επεκτείνει 
το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε υπηκόους τρίτων 
κρατών, εν προκειμένω των πολιτών της Κοινοπολιτείας που πληρούν ορισμένα κριτήρια 
("qualifying Commonwealth citizens"), που κατοικούν στο ευρωπαϊκό έδαφος, εν προκειμένω 
το Γιβραλτάρ.

Το Δικαστήριο στην απόφασή του της 12ης Σεπτεμβρίου 20061 υπενθυμίζει ότι ούτε το 
άρθρο 190 ΕΚ ούτε η πράξη του 1976 δεν καθορίζουν με ρητό τρόπο και διευκρινίζει ποίοι 
είναι οι δικαιούχοι του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο2 ενώ το άρθρο 8 της πράξης του 1976 διευκρινίζει ότι η εκλογική διαδικασία 
διέπεται σε κάθε κράτος μέλος από τις εθνικές διατάξεις3. Το Δικαστήριο συμπεραίνει ότι "ο 
καθορισμός των δικαιούχων του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απόκειται στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους με σεβασμό του 
κοινοτικού δικαίου και ότι τα άρθρα 189 ΕΚ, 190 ΕΚ, 17 ΕΚ και 19 ΕΚ δεν αντιτίθενται στο 
να χορηγήσουν τα κράτη μέλη αυτό το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε καθορισμένα 
πρόσωπα που έχουν στενούς συνδέσμους με αυτά, εκτός των ιδίων τους υπηκόων ή των 
πολιτών της Ένωσης που κατοικούν στην επικράτειά τους". Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει 
κατά συνέπεια ότι είναι δυνατό όπως οι υπήκοοι τρίτων κρατών έχουν το δικαίωμα του 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ότι απόκειται στα κράτη μέλη να 
χορηγήσουν ή όχι αυτά τα δικαιώματα.

ΙΙΙ. Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής υποστηρίζει το στόχο της Επιτροπής να απλοποιήσει τα διαβήματα των 
ευρωπαίων πολιτών που επιθυμούν να ψηφίσουν ή να εκτεθούν ως υποψήφιοι στο κράτος 
μέλος κατοικίας τους.

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή της στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας, η 
οδηγία αυτή είναι χρήσιμη και αναγκαία. Είναι δυστυχώς αδύνατον, δεδομένης της 
υφισταμένης πολιτικής κατάστασης στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καθιερωθεί 
ένα ενιαίο εκλογικό σύστημα. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο όπως η Επιτροπή, μετά τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 προβεί σε πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση, η οποία θα 

  
1 Υπόθεση C-145/04 Βασίλειο της Ισπανίας κατά Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας.
2 σκέψη 70 της απόφασης.
3 σκέψη 69 της απόφασης.
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μπορούσε τότε να εξεταστεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Οι άλλες τροπολογίες που υποβάλλονται από τον εισηγητή έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν 
ότι οι λεπτομέρειες του εκλέγειν και εκλέγεσθαι που εφαρμόζονται στους πολίτες της 
Ένωσης που ψηφίζουν στον τόπο κατοικίας τους είναι ταυτόσημες με αυτές που 
εφαρμόζονται στους υπηκόους αυτού του κράτους μέλους αλλά επίσης να διευκολύνουν την 
πρακτική εφαρμογή της οδηγίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ -1 Α (νέα)

(-1α) Είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί κατ' 
αποτελεσματικό και πρακτικό τρόπο η 
πλήρης άσκηση των πολιτικών 
δικαιωμάτων σε πολίτες της Ένωσης που 
κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν 
είναι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων το πλέον 
σημαντικό είναι το δικαίωμα του εκλέγειν 
και το δικαίωμα της υποψηφιότητας σε 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη 
χώρα κατοικίας τους. 

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ -1 Β (νέα)

(-1β) Είναι λυπηρό ότι οι εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι γνήσιες 
ευρωπαϊκές εκλογές αλλά εξαρτώνται από 
27 διαφορετικά εκλογικά συστήματα, λόγω 
της απουσίας κοινού εκλογικού νόμου, μια 
κατάσταση η οποία δυστυχώς δεν μπορεί 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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να αμβλυνθεί με το παρόν πολιτικό κλίμα.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2 Α (νέα)

(2α) Υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής αυτής 
της οδηγίας, και είναι επί του παρόντος 
πέραν των εξουσιών της Κοινότητας, να 
θεσπίσει κανόνες σχετικά με την 
συμμετοχή υπηκόων τρίτων κρατών στις 
εκλογές του κράτους μέλους όπου αυτοί 
κατοικούν.

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α (νέο)
Άρθρο 3 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

1α) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Κάθε πρόσωπο το οποίο, κατά την ημέρα 
αναφοράς:
α) είναι πολίτης της Ένωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 8, παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 
της Συνθήκης,
και το οποίο
β) χωρίς να έχει την ιθαγένειά του, πληροί 
εξάλλου τις προϋποθέσεις από τις οποίες η 
νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας 
εξαρτά το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι των υπηκόων του,
έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος κατοικίας 
σύμφωνα με τους ίδιους όρους όπως οι 
υπήκοοι αυτού του κράτους μέλους κατά 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
εφόσον δεν έχει εκπέσει αυτών των 
δικαιωμάτων δυνάμει του άρθρου 6 ή 7.
Εάν οι υπήκοοι του κράτους μέλους 
κατοικίας, προκειμένου να είναι εκλόγιμοι, 
πρέπει να έχουν αποκτήσει την ιθαγένειά 
τους από μια ελάχιστη περίοδο, οι πολίτες 
της Ένωσης θεωρούνται ότι πληρούν 
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αυτήν την προϋπόθεση όταν έχουν 
αποκτήσει την ιθαγένεια ενός κράτους 
μέλους από την ίδια αυτή περίοδο.

Αιτιολόγηση

Οι διάφοροι τρόποι ψηφοφορίας που προσφέρονται στους υπηκόους ενός κράτους μέλους 
(ψήφος εξ αποστάσεως, δια πληρεξουσίου, κλπ) θα πρέπει επίσης να προσφέρονται στους 
κοινοτικούς εκλογείς.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

Άρθρο 6, παράγραφος 3 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος 
κατοικίας κοινοποιεί τη δήλωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
στο κράτος καταγωγής. Για τον ίδιο σκοπό, 
οι χρήσιμες και συνήθως διαθέσιμες 
πληροφορίες που προέρχονται από το 
κράτος μέλος καταγωγής διαβιβάζονται με 
την προσήκουσα μορφή και εντός εύλογης 
προθεσμίας· οι πληροφορίες δεν μπορούν να 
περιέχουν παρά μόνον τις ενδείξεις που είναι 
απολύτως αναγκαίες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και χρησιμοποιούνται 
μόνο για το σκοπό αυτό. Αν οι 
διαβιβαζόμενες πληροφορίες διαψεύδουν το 
περιεχόμενο της δήλωσης, το κράτος μέλος 
της κατοικίας λαμβάνει τα προσήκοντα 
μέτρα ώστε να αποτρέψει την υποψηφιότητα 
του ενδιαφερομένου.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος 
κατοικίας κοινοποιεί τη δήλωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
στο κράτος καταγωγής, διαβιβάζοντάς του 
αυτό το έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 
10, παράγραφος 2 . Για τον ίδιο σκοπό, οι 
χρήσιμες και συνήθως διαθέσιμες 
πληροφορίες που προέρχονται από το 
κράτος μέλος καταγωγής διαβιβάζονται με 
την προσήκουσα μορφή και εντός εύλογης 
προθεσμίας· οι πληροφορίες δεν μπορούν να 
περιέχουν παρά μόνον τις ενδείξεις που είναι 
απολύτως αναγκαίες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και χρησιμοποιούνται 
μόνο για το σκοπό αυτό. Αν οι 
διαβιβαζόμενες πληροφορίες διαψεύδουν το 
περιεχόμενο της δήλωσης, το κράτος μέλος 
της κατοικίας λαμβάνει τα προσήκοντα 
μέτρα ώστε να αποτρέψει την υποψηφιότητα 
του ενδιαφερομένου.

Αιτιολόγηση

Η κατά τον προβλεπόμενο τύπο δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 10 πρέπει να αποσταλεί στο 
κράτος μέλος καταγωγής. Θα είναι πιο εύκολο για τα κράτη μέλη να εξετάσουν αυτές τις 
δηλώσεις εάν έχουν κοινή μορφή.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β) και (Γ)
Άρθρο 10, παράγραφος 2 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)
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(β) η παράγραφος 2 διαγράφεται (β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
"Αυτή η κατά τον προβλεπόμενο τύπο 
δήλωση γίνεται με έντυπο που περιέχεται 
στο παράρτημα Ι".

(γ) η παράγραφος 3 γίνεται 
παράγραφος 2·

Αιτιολόγηση

Η κατά τον προβλεπόμενο τύπο δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 10 πρέπει να αποσταλεί στο 
κράτος μέλος καταγωγής. Θα είναι πιο εύκολο για τα κράτη μέλη να εξετάσουν αυτές τις 
δηλώσεις εάν έχουν κοινή μορφή.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 Α (νέο)
Άρθρο 12 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

3α) Στο άρθρο 12, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
"Οι λεπτομέρειες άσκησης του 
δικαιώματος του εκλέγειν που 
προβλέπονται για τους κοινοτικούς 
εκλογείς πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές 
που προβλέπονται για τους υπηκόους του 
κράτους μέλους κατοικίας".

Αιτιολόγηση

Οι διάφοροι τρόποι ψηφοφορίας που προσφέρονται στους υπηκόους ενός κράτους μέλους 
(ψήφος εξ αποστάσεως, δια πληρεξουσίου, κλπ) θα πρέπει επίσης να προσφέρονται στους 
κοινοτικούς εκλογείς.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4 Α (νέο)

Άρθρο 15 α (νέο) (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

4α) Παρεμβάλλεται άρθρο 15α στο 
κεφάλαιο IV:
"Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, εντός 
περιόδου 6 μηνών μετά τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας οδηγίας, την αρμόδια 
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εκλογική αρχή για την εφαρμογή των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
αυτές τις πληροφορίες στο σύνολο των 
κρατών μελών".

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 16 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που 
υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας κατά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009, 
συνοδευόμενη ενδεχομένως από πρόταση 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας. Η εν 
λόγω έκθεση θα αναλύσει ειδικότερα την 
εφαρμογή των άρθρων 4 και 13.

Η Επιτροπή, βάσει των πληροφοριών που 
υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας κατά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009. Στη 
βάση αυτής της πληροφορίας, η Επιτροπή 
εκπονεί πρόταση για κοινό εκλογικό 
σύστημα για τις εκλογές του 2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, τα 
κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
ώστε να προβαίνουν σε μετεκλογικούς 
ελέγχους για τον ενδεχόμενο εντοπισμό 
διπλής ψήφου και διπλής υποψηφιότητας· οι 
έλεγχοι αυτοί μπορούν να επικεντρωθούν σε 
καταστάσεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα διπλής ψήφου ή διπλής 
υποψηφιότητας.

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους 
ώστε να προβαίνουν σε μετεκλογικούς 
ελέγχους για τον ενδεχόμενο εντοπισμό 
διπλής ψήφου και διπλής υποψηφιότητας· οι 
έλεγχοι αυτοί μπορούν να επικεντρωθούν σε 
καταστάσεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα διπλής ψήφου ή διπλής 
υποψηφιότητας.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5 Α (νέο)

Παράρτημα Ι (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

5α) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
Ι.

Αιτιολόγηση

Δήλωση σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τύπο σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη της Ένωσης 
που κατοικεί σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.
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Όνομα του κράτους κατοικίας:______________
Όνομα του κράτους καταγωγής:___________

Δήλωση σε περίπτωση υποψηφιότητας στις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κράτος μέλος άλλο

από αυτό της ιθαγένειας
__________________

Ο υπογράφων(ούσα)

Επώνυμο:______________ 
Όνομα:______________ 
που γεννήθηκε την ______________ 
στ ______________ 
Ιθαγένεια:______________ 
Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου: ______________που εκδόθηκε την___________ 
στ___________

Διεύθυνση στο κράτος κατοικίας:
__________________________________________  
__________________________________________ 
__________________________________________  

δηλώνει ότι

Δεν είμαι υποψήφιος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος μέλος 
από αυτό της κατοικίας μου όπως αναφέρεται ανωτέρω·

Δεν έχω εκπέσει του δικαιώματός μου του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής μου 
όπως αυτό αναφέρεται ανωτέρω·

Τόπος της τελευταίας εγγραφής μου στους εκλογικούς καταλόγους στ________________ 
(όνομα του κράτους καταγωγής):
__________________________________________ 

Γνωρίζω το γεγονός ότι κάθε ανακρίβεια σ' αυτή τη δήλωση συνεπάγεται σε ποινικές
κυρώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους κατοικίας μου.

Έγινε στ______________ , την_______________
Υπογραφή:
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