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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 12.12.2006
SEC(2006) 1647

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνοδευτικό έγγραφο στη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευρωπαϊκές εκλογές 2004: 

έκθεση της Επιτροπής για τη συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κρά
τος μέλος διαμονής (οδηγία 93/109/ΕΚ) και για τις εκλογικές ρυθμίσεις (απόφαση

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

Σύνοψη της αξιολόγησης των επιπτώσεων

ενόψει ενδεχόμενης τροποποίησης της οδηγίας 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου για τις λεπτο
μέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος

μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι

{COM(2006) 790 τελικό}
{SEC(2006) 1645}
{SEC(2006) 1646}
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Πλαίσιο πολιτικής1.

Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του πολίτη της ΕΕ, τα οποία κατοχυρώνονται στις συ
νθήκες ΕΚ (άρθρα 17-22), προβλέπεται ότι στις εκλογές του ΕΚ, οι πολίτες της ΕΕ
δύνανται να επιλέξουν να συμμετάσχουν είτε στο κράτος μέλος καταγωγής τους, είτ
ε στο κράτος μέλος διαμονής τους, εάν αυτά είναι διαφορετικά. Η συμμετοχή στις ε
κλογές του ΕΚ περιλαμβάνει τόσο το δικαίωμα του εκλέγειν όσο και το δικαίωμα το
υ εκλέγεσθαι. Οι αρχές που διέπουν το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι σε ένα κράτος μέ
λος του οποίου ένας πολίτης της ΕΕ δεν έχει την ιθαγένεια αναφέρονται στην οδηγί
α 93/109/ΕΚ. Ουδείς δύναται να ψηφίσει περισσότερο από μία φορά ή να είναι υπο
ψήφιος σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατά τις ίδιες εκλογές του ΕΚ (άρθρο 4 
της οδηγίας).

Η οδηγία 93/109/ΕΚ εκδόθηκε όταν η ΕΕ αποτελείτο από 12 μόνον κράτη μέλη. Η
παρούσα αξιολόγηση των επιπτώσεων εκπονήθηκε με σκοπό να παράσχει επιπλέον
στοιχεία για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από την έκδοση της οδηγίας και για ν
α προτείνει δυνατές λύσεις ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που συνεπάγεται, στ
ον τομέα των εκλογών, η διεύρυνση της Ένωσης σε 27 κράτη μέλη, όταν οι αυξανό
μενες διαφορές των εκλογικών συστημάτων των κρατών μελών θα οξύνουν τα προβ
λήματα που έχουν εντοπιστεί.

Στόχοι της πολιτικής2.

Η οδηγία 93/109/ΕΚ περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους πολιτικής:

Γενικοί στόχοι:

Να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των πολιτών της Ένωσης στις εκλογές του•
ΕΚ.

Να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή όλων των πολιτών της Ένωσης στις εκλογές του•
ΕΚ.

Να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση στα εκλογικά δικαιώματα (αρχή της μη διά•
κρισης) για τους πολίτες της ΕΕ, ώστε να διαθέτουν τα ίδια εκλογικά δικαιώματα
στο κράτος μέλος διαμονής τους με τους υπηκόους του ίδιου κράτους.

Ειδικοί στόχοι:

Να αποτραπεί η διπλή ψήφος στις εκλογές του ΕΚ.•

Να αποτραπεί η υποψηφιότητα σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη στις εκλ•
ογές του ΕΚ.

Να περιοριστούν τα εμπόδια για τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι επιθυμούν να•
θέσουν υποψηφιότητα σε εκλογές του ΕΚ στο κράτος μέλος διαμονής τους.

Οι ελλείψεις του ισχύοντος συστήματος για την αποτροπή της διπλησ ψηφου κα3.
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ι της διπλής υποψηφιότητας

Η εκλογική συμμετοχή και η διπλή ψήφος

Κατά τις εκλογές του ΕΚ του 2004, υπήρχαν, στα 25 κράτη μέλη, άνω των 5,5 εκατ
ομμυρίων πολιτών της Ένωσης σε ηλικία ψήφου που δεν ήταν υπήκοοι του κράτους
μέλους διαμονής τους.

Σε αυτές τις εκλογές, το μέσο ποσοστό συμμετοχής έφθασε σε 45,7%. Το ποσοστό
συμμετοχής των αλλοδαπών πολιτών της Ένωσης ήταν χαμηλότερο: στις έξι χώρες, 
στις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία (ή εκτιμώμενα στοιχεία) σχετικά
με τη συμμετοχή αυτών των πολιτών, η μέση συμμετοχή ανήλθε σε 19,6%.

Τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται από το σημερινό σύστημα ανταλλαγή
ς πληροφοριών

Η οδηγία 93/109/ΕΚ θέσπισε δύο τρόπους αποτροπής της διπλής ψήφου και της διπ
λής υποψηφιότητας: πρώτον, ο αλλοδαπός πολίτης της Ένωσης οφείλει να προσκομί
ζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία προσδιορίζεται ότι θα ασκήσει το δικαίωμα του εκ
λέγειν ή του εκλέγεσθαι μόνο στο κράτος μέλος διαμονής του· και, δεύτερον, ότι τα
κράτη μέλη υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες για υπηκόους άλλων κρατ
ών μελών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή έχουν υπο
βάλει υποψηφιότητα και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι
υπήκοοί τους δεν ψηφίζουν περισσότερο από μία φορά ή είναι υποψήφιοι σε περισσ
ότερα του ενός κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα σύστημα αντα
λλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκ
ε σε τρεις εκλογές του ΕΚ: του 1994, του 1999 και του 2004.

Οι βασικές ελλείψεις του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών είναι οι ακόλουθες: 
δεν λαμβάνονται επαρκείς πληροφορίες, ώστε να είναι δυνατόν να εντοπίζεται το πρ
όσωπο στα υπάρχοντα εθνικά μητρώα· η μεταγραφή των ονομάτων δημιουργεί προβ
λήματα· τα δεδομένα φτάνουν πολύ αργά, έτσι ώστε να μη μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας· ο μορφότυπος με τον οποίο διαβιβάζονται οι πληροφορίε
ς ποικίλλει (π.χ., χρησιμοποιούνται έντυπο σε χαρτί, δισκέτες, CD-ROM), πράγμα τ
ο οποίο δεν επιτρέπει την αυτόματη επεξεργασία. Επιπλέον, το σύστημα είχε ως συν
έπεια να στερηθεί ένας μικρός αριθμός πολιτών το δικαίωμα ψήφου. Τέλος, είναι αδ
ύνατο να γνωρίζουμε αν το σύστημα περιόρισε την διπλή ψήφο. Το 2004, εντοπίστη
καν περιπτώσεις διπλής ψήφου, στο Λουξεμβούργο (4) και στη Γερμανία (περίπου
120).

Σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη θεωρούν το σύστημα δυσκίνητο και αναποτελεσ
ματικό.

Τα περισσότερα προβλήματα οφείλονται στις διαφορές μεταξύ των μη εναρμονισμέ
νων εκλογικών συστημάτων των κρατών μελών, του τρόπου που επεξεργάζονται τα
κράτη μέλη τους εθνικούς εκλογικούς καταλόγους καθώς και των πληροφοριών που
περιλαμβάνουν οι εν λόγω κατάλογοι. Πρόκειται για ένα από τα κυριότερα εμπόδια
για την ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών για τους αλλοδαπούς ε
κλογείς της Ένωσης.

Δεκαπέντε κράτη μέλη διαβίβασαν εκτιμήσεις σχετικά με τις πηγές που χρησιμοποιή
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θηκαν για το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών κατά τις εκλογές του 2004. Το εκτι
μώμενο κόστος για αυτά και μόνο τα κράτη μέλη ανήρχετο σε 981 000 ευρώ. Ένα μ
εγάλο μέρος των δαπανών για το σύστημα οφείλεται στην ανταλλαγή ακατάλληλων
πληροφοριών. Είναι προφανές ότι το κόστος θα αυξηθεί εάν το σύστημα παραμείνει
ως έχει, λόγω της αύξησης του αριθμού των αλλοδαπών πολιτών της ΕΕ και της διε
ύρυνσης της ΕΕ.

Ανάμεσα στις πολλές δυνατότητες επιλογής που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολ
όγησης του αντίκτυπου, οι ακόλουθες θεωρήθηκαν οι πλέον σχετικές για την αντιμε
τώπιση της διπλής ψήφου και της διπλής υποψηφιότητας:

Επιλογή πολιτικής 1 – Σημερινό καθεστώς

Η σημερινή κατάσταση παραμένει ως έχει π.χ. διατηρούνται τα ακόλουθα μέτρα:

Το ισχύον σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Στο•
πλαίσιο αυτού του συστήματος, το κράτος μέλος διαμονής είναι υπεύθυνο για τη
διαβίβαση πληροφοριών για τον αλλοδαπό πολίτη της Ένωσης που είναι εγγεγρα
μμένος στους εκλογικούς καταλόγους του (ή υποψήφιος) στο κράτος μέλος κατα
γωγής, το οποίο έτσι διαγράφει τον πολίτη από τους εκλογικούς καταλόγους του
για να αποτραπεί η διπλή ψήφος. Η Επιτροπή θέσπισε κατευθυντήριες γραμμές μ
αζί με τα κράτη μέλη για το περιεχόμενο και τον τρόπο με τον οποίο ανταλλάσσο
νται οι πληροφορίες.

Η υπεύθυνη δήλωση του αλλοδαπού πολίτη της Ένωσης, η οποία προσκομίζετ•
αι όταν αυτός εγγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους ή υποβάλλει αίτηση υπο
ψηφιότητας στο κράτος μέλος διαμονής του· στη δήλωση αυτή διευκρινίζεται ότι
θα ψηφίσει μόνον στο κράτος μέλος διαμονής και όχι στο κράτος μέλος καταγωγ
ής (άρθρα 9 και 10 της οδηγίας 93/109/ΕΚ) και ότι έχει καταθέσει υποψηφιότητα
μόνο στο κράτος μέλος διαμονής του (άρθρο 10).

Επιλογή πολιτικής 2 – Να καταργηθεί το σημερινό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών,
αλλά να διατηρηθεί η δήλωση που διευκρινίζει ότι δεν θα υπάρξει διπλή ψήφος και δι
πλή υποψηφιότητα και να προβλεφτούν ποινές και εκ των υστέρων έλεγχοι

Αυτή η επιλογή πολιτικής συνεπάγεται τις ακόλουθες τροποποιήσεις της οδηγίας
93/109/ΕΚ:

κατάργηση του σημερινού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών και, παράλληλ•
α, διατήρηση της δήλωσης του αλλοδαπού πολίτη της ΕΕ στην οποία διευκρινίζε
ται ότι δεν θα υπάρξει εις διπλούν ψήφος ή κατάθεση υποψηφιότητας σε δύο κρά
τη μέλη κατά τις ίδιες εκλογές του ΕΚ·

επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διπλής ψήφου·•

καθιέρωση εκ των υστέρων ελέγχων σε περίπτωση διπλής ψήφου.•
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Επιλογή πολιτικής 3 – Βελτίωση του σημερινού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών

Σε αυτή την επιλογή πολιτικής, το ισχύον σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών θα μπ
ορούσε να βελτιωθεί από την άποψη των διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασι
ών για να διασφαλιστεί η συνοχή στην ΕΕ· στην περίπτωση αυτή πρέπει:

να καθοριστεί μια ενιαία, εναρμονισμένη προθεσμία για την ανταλλαγή πληροφο•
ριών·

να προσαρμοστεί ο ήδη καθιερωμένος μορφότυπος για την ανταλλαγή πληροφορι•
ών, κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατό να διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη κάθε ανα
γκαία πληροφορία για την ταυτοποίηση των υπηκόων τους·

να οριστεί ότι κάθε πληροφορία πρέπει να διαβιβάζεται ηλεκτρονικά με ένα συγκ•
εκριμένο μέσο, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία κάθε πληροφορία
ς·

να εισαχθεί η χρήση του ελληνικού και κυριλλικού αλφάβητου· και•

να προβλεφτεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να πρέπει να πληροφορούν δεόντως τ•
ους πολίτες ότι έχουν διαγραφεί από έναν εκλογικό κατάλογο.

Το σύστημα θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη προφανώς βάσει μιας από
φασης της Επιτροπής που θα εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία επιτροπολογίας.

Επιλογή πολιτικής 4 – Να καταρτιστεί εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές του ΕΚ

Αυτή η επιλογή πολιτικής συνεπάγεται ότι όλοι οι εκλογικοί κατάλογοι των κρατών
μελών (για τις εκλογές του ΕΚ) θα ενσωματωθούν σε ένα κοινό εκλογικό κατάλογο
του ΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη. Στη λογική αυτή, μια υποεπιλογή θα συνεπαγόταν πλ
ήρη εναρμόνιση των μεθόδων επεξεργασίας των εθνικών καταλόγων καθώς και του
περιεχομένου των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Τα κράτη μέλη θα
μοιράζονται τις πληροφορίες που αφορούν τον εκλογικό κατάλογο.

Εκτός από τις τροποποιήσεις της οδηγίας 93/109/ΕΚ, η επιλογή πολιτικής θα απαιτο
ύσε και τροποποιήσεις της εκλογικής πράξης 1976 (που προσαρτάται στην απόφαση
76/787ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ).
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Αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής
Αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση του συστήματος για να αποφευχθεί η διπλή ψήφος και η δι
πλή υποψηφιότητα
Στόχος προς επίτευξη/πρόβλ
ημα προς επίλυση

Επιλογές πολιτικής (προβλεπόμενες επιπτώσεις που βαθμολογούνται από - (καμία συμβο
λή στην επίτευξη του στόχου) έως √√√√√ (πλήρης επίτευξη του στόχου))

ΕΠ 1: Σημερινό κ
αθεστώς

ΕΠ 2: Κατάργηση τ
ου σημερινού συστή
ματος ανταλλαγής π
ληροφοριών

ΕΠ 3: Βελτίωση τ
ου σημερινού συσ
τήματος

ΕΠ 4: Κατάρτιση εκλ
ογικού καταλόγου του
ΕΚ

Αποτροπή της διπλής ψήφο
υ στις εκλογές του ΕΚ

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Αποτροπή της κατάθεσης δι
πλής υποψηφιότητας στις εκ
λογές του ΕΚ

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Διασφάλιση της συμμετοχής
όλων των πολιτών της Ένωση
ς στις εκλογές του Ευρωπαϊκο
ύ Κοινοβουλίου

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Ενθάρρυνση της συμμετοχή
ς όλων των πολιτών της Ένωσ
ης στις εκλογές του Ευρωπαϊκ
ού Κοινοβουλίου

√√ √√ √√ √√√

Διασφάλιση ίσης πρόσβασης
στα εκλογικά δικαιώματα (α
ρχή της μη διάκρισης), ώστε ο
ι πολίτες της ΕΕ να έχουν τα ί
δια εκλογικά δικαιώματα στο
κράτος μέλος διαμονής τους μ
ε τους υπηκόους αυτού του κρ
άτους.

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Θεμελιώδη δικαιώματα

Δικαίωμα του εκλέγειν και το
υ εκλέγεσθαι στις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ά
ρθρο 39)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

Προστασία προσωπικών δεδο
μένων (άρθρο 8)

√ √√√ √ √√√

Δαπάνες σχετικές με το σημε
ρινό καθεστώς
+ υψηλότερο κόστος από αυτό
του σημερινού καθεστώτος· 0 
αμετάβλητο κόστος· - χαμηλό
τερο κόστος από αυτό του σημ
ερινού καθεστώτος

0 - 0 +
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Η προτιμώμενη επιλογή

Βάσει της αξιολόγησης και της σύγκρισης των επιλογών πολιτικής από την άποψη: τ
ης επίτευξης των στόχων της πολιτικής· της συμβολής στα θεμελιώδη δικαιώματα κ
αθώς και της τήρησής τους· των απόψεων των κρατών μελών και των ενδιαφερομέν
ων· και, της σκοπιμότητας και των δαπανών, η προτιμώμενη επιλογή πολιτικής για τ
ην αντιμετώπιση των ελλείψεων του συστήματος για την αποτροπή της διπλής ψήφο
υ και της διπλής υποψηφιότητας είναι η επιλογή 2 - να καταργηθεί το σημερινό σύστ
ημα ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά να διατηρηθεί η δήλωση στην οποία διευκρινίζ
εται ότι δεν θα υπάρξει διπλή ψήφος, ούτε διπλή υποψηφιότητα και να καθιερωθούν
κυρώσεις και εκ των υστέρων έλεγχοι. Αυτό θα είχε ως συνέπεια να μην υπάρχει πλέ
ον κίνδυνος να διαγράφονται κατά λάθος οι πολίτες από έναν εκλογικό κατάλογο ή
να μην ενημερώνονται ότι έχουν διαγραφεί και, ως εκ τούτου, να μην είναι σε θέση
να ψηφίσουν. Έτσι, θα εξοικονομούνται οι δαπάνες της ανταλλαγής πληροφοριών μ
εταξύ κρατών μελών. Η ποινή σε περίπτωση διπλής ψήφου θα μπορούσε να είναι απ
οτρεπτική.

Θα ήταν αναγκαίο να ελέγχονται οι περιπτώσεις διπλής ψήφου των αλλοδαπών πολι
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν φυλάσσονταν τα ηλεκτρονικά αρχεία των ονομάτ
ων και των λοιπών στοιχείων όλων των ψηφοφόρων, η διαδικασία αυτή θα ήταν εύκ
ολη, από τεχνική άποψη. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν τηρούν όλα τα κράτη μέλη τέ
τοια ηλεκτρονικά αρχεία.

Βάσει μιας προκαταρκτικής ανάλυσης, δεν φαίνεται πολύ πιθανό ότι θα μπορούσε ν
α εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των δαπανών πριν από το
2009. Εντούτοις, είναι εύλογο να πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι δυνατό σε επόμενες
εκλογές. Αντί ενός συστήματος ελέγχου, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για το
2009 προληπτικά μέτρα, όπως η ενημέρωση του κοινού για τη νέα ποινή για τη διπλ
ή ψήφο, «ελαφρά» συστήματα εκ των υστέρων ελέγχων σε περιπτώσεις κατά τις οπο
ίες υπάρχει υπόνοια διπλής ψήφου. Θα ήταν σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι δεν υπάρ
χει απόδειξη που να δείχνει ότι η διπλή ψήφος ασκήθηκε σε μεγάλη κλίμακα κατά τι
ς προηγούμενες εκλογές του ΕΚ.

Οι αλλοδαποι υποψήφιοι στις εκλογές του ΕΚ βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλέ4.
ς γραφειοκρατικές διαδικασίες

Το 2004, υπήρξαν συνολικά 8 974 υποψήφιοι στις εκλογές του ΕΚ. Από αυτούς, οι
8 917 ήταν υποψήφιοι στη χώρα καταγωγής τους και μόνο 57 υποψήφιοι στη χώρα δ
ιαμονής τους.

Είναι σαφές ότι ο αριθμός των αλλοδαπών υποψηφίων θα ήταν υψηλότερος εάν δεν
ήταν υποχρεωμένοι να πιστοποιούν με μια βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ότι δεν έχουν εκπέσει του δικαιώματος του εκ
λέγεσθαι. Τρεις χώρες ανέφεραν ορισμένες δυσκολίες που έχουν σχέση με αυτή την
υποχρέωση, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι αλλοδαποί πολίτες της ΕΕ δεν ήταν εκλ
όγιμοι στη χώρα διαμονής τους. Η ισχύουσα υποχρέωση προσκόμισης μιας βεβαίωσ
ης έχει λοιπόν αρνητική επίπτωση στη συμμετοχή ως υποψηφίων των πολιτών της Ε
Ε που δεν είναι υπήκοοι του κράτους μέλους διαμονής τους.
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Πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες

Ορισμένα κράτη μέλη δεν προσδιόρισαν σαφώς ή δεν ρύθμισαν το θέμα των εθνικώ
ν αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση της υποχρεωτικής βεβαίωσης που πρέπει
να προσκομίζουν σήμερα οι πολίτες της ΕΕ από το κράτος μέλος καταγωγής τους γι
α να αποδείξουν ότι είναι εκλόγιμοι όταν καταθέτουν την υποψηφιότητά τους στις ε
κλογές του ΕΚ στο κράτος μέλος διαμονής τους. Από συνεντεύξεις με υποψηφίους τ
ης ΕΕ που δεν είναι υπήκοοι του κράτους μέλους διαμονής τους επιβεβαιώνεται ότι
υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την επαφή με τις αρμόδιες αρχές της χώρας κατ
αγωγής και της έγκαιρης έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια αρχή τη
ς χώρας καταγωγής τους.

Από τις πολλές επιλογές που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιπτώ
σεων, ως οι πλέον κατάλληλες για την αντιμετώπιση του θέματος της διπλής ψήφου
και της διπλής υποψηφιότητας θεωρήθηκαν οι ακόλουθες:

Επιλογή πολιτικής 1 – Σημερινό καθεστώς

Η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη: κατά την κατάθεση υποψηφιότητας στο κράτο
ς μέλος διαμονής τους σε εκλογές του ΕΚ, οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να προσκομίζου
ν τη βεβαίωση που εκδίδεται από το κράτος μέλος καταγωγής τους (άρθρα 6 και
10).

Επιλογή πολιτικής 2 – Βελτίωση του σημερινού συστήματος

Η επιλογή αυτή συνεπάγεται, για παράδειγμα, τη διεξαγωγή μιας εκστρατείας ενημέ
ρωσης σε κοινοτική κλίμακα για να δημοσιευτεί ένας διεξοδικός κατάλογος των αρχ
ών οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση απόδειξης του εκλόγιμου των πολιτών οι
οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν υποψηφιότητα στο κράτος μέλος διαμονής τους.

Επιλογή πολιτικής 3 – Κατάργηση της υποχρέωσης των υποψηφίων να πιστοποιούν με
μια βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ότ
ι δεν έχουν εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και να αντικατασταθεί με μια μνεί
α, για το σκοπό αυτό, στην υπεύθυνη δήλωση που οφείλουν να υποβάλουν οι υποψήφι
οι σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 10 παράγραφος 1.

Εκτός από αυτή τη νέα μνεία στη δήλωση που πρέπει να προσκομίζουν οι υποψήφιο
ι, η εν λόγω επιλογή πολιτικής θα εισαγάγει και τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη δι
αμονής να εξακριβώνουν ότι ο ενδιαφερόμενος πολίτης δεν έχει πράγματι εκπέσει τ
ου δικαιώματος του εκλέγεσθαι με την κοινοποίηση αυτής της δήλωσης στο κράτος
μέλος καταγωγής.
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Αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής

Αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής με σκοπό να ρυθμιστεί το θέμα των πολλών γραφειοκρατικών διαδικασιών που πρ
έπει να τηρούν οι αλλοδαποί πολίτες της ΕΕ που είναι υποψήφιοι στις εκλογές του ΕΚ

Στόχος προς επίτευξη/πρόβλημα π
ρος επίλυση

Επιλογές πολιτικής
(προβλεπόμενες επιπτώσεις που βαθμολογούνται από - (καμία συμβολή στην επίτε
υξη του στόχου) έως √√√√ (πλήρης επίτευξη του στόχου))

ΕΠ 1: Σημερινό καθεστώς ΕΠ 2: Βελτίωση του σ
ημερινού συστήματος

ΕΠ 3: Κατάργηση της υπ
οχρέωσης τωνυποψηφίων
να προσκομίζουν βεβαίωσ
η

Περιορισμός των εμποδίων για του
ς πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν να
καταθέσουν υποψηφιότητα σε εκλο
γές του ΕΚ στο κράτος μέλος διαμον
ής τους.

√ √√√ √√√√

Να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλω
ν των πολιτών της Ένωσης στις εκλο
γές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

√ √√ √√√

Να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή όλων
των πολιτών της Ένωσης στις εκλογ
ές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

√ √√ √√√

Να διασφαλιστεί ίση πρόσβαση στ
α εκλογικά δικαιώματα (αρχή της μ
η διάκρισης), ώστε οι πολίτες της Ε
Ε να έχουν τα ίδια εκλογικά δικαιώμ
ατα στο κράτος μέλος διαμονής τους
με τους υπηκόους του εν λόγω κράτο
υς.

√ √ √√

Θεμελιώδη δικαιώματα

Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις§
εκλογές του ΕΚ (άρθρο 39)

- √√√ √√√√

Προστασία των προσωπικών δεδομένων (άρθρ§
ο 8)

√√√√√ √√√√√ √√

Δαπάνες σχετικά με το σημερινό καθεστώς

+ υψηλότερο κόστος από αυτό του σημερινού καθεστώτ
ος· 0 οι δαπάνες παραμένουν ίδιες· - χαμηλότερες δαπά
νες από αυτές του σημερινού καθεστώτος

0 + 0

Η προτιμώμενη επιλογή

Η προτιμώμενη επιλογή πολιτικής για την αντιμετώπιση των πολλών γραφειοκρατικ
ών διαδικασιών που πρέπει να τηρούν οι αλλοδαποί υποψήφιοι στις εκλογές του ΕΚ
είναι η επιλογή 3 - κατάργηση της υποχρέωσης των υποψηφίων να πιστοποιούν με μ
ία βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ό
τι δεν έχουν εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και αντικατάσταση αυτής με μ
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ια μνεία που περιλαμβάνεται γι’αυτό το σκοπό στην υπεύθυνη δήλωση την οποία πρ
έπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι δυνάμει του ισχύοντος άρθρου 10 παράγραφος 1.

Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής πολιτικής θα ήταν να αρθούν σε μεγάλο βαθμό τα ε
μπόδια για τους υποψήφιους αλλοδαπούς πολίτες της ΕΕ, δεδομένου ότι θα οφείλου
ν να προσκομίζουν μόνον μία υπεύθυνη δήλωση (και καμία βεβαίωση που εκδίδεται
από κάποια αρχή).

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την ακρίβεια της υπεύθυνης δή
λωσης κοινοποιώντας την στο κράτος μέλος καταγωγής. Γενικότερα, το «κόστος για
την κοινωνία» της προτιμώμενης επιλογής θα παραμείνει περιορισμένο.

Επικουρικότητα, αναλογικότητα και κοινοτική προστιθέμενη αξία5.

Η προτιμώμενη επιλογή πολιτικής για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του σημεριν
ού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών δεν συνεπάγεται μέτρα εναρμόνισης των ε
κλογικών συστημάτων των κρατών μελών ή κοινής δράσης που να υπερβαίνει από α
υτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων. Λόγω του διακρατικού χαρακτ
ήρα του προβλήματος, δηλ. ότι δεν επιτρέπεται στους πολίτες να ψηφίζουν ή να κατ
αθέτουν υποψηφιότητα σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη σε κάθε εκλογή του Ε
Κ στην ΕΕ, είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Η απαίτηση να μην εισαχθούν μέτρα για την εναρμόνιση των εκλογικών συστημάτω
ν των κρατών μελών, ή να μην προβλεφτεί κοινή δράση που να υπερβαίνει ό,τι είναι
αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων, ισχύει και για την προτιμώμενη επιλογή πολι
τικής για τη ρύθμιση των πολλών γραφειοκρατικών διαδικασιών που θα αντιμετώπιζ
αν οι ενδεχόμενοι υποψήφιοι. Η εισαγωγή της δυνατότητας να ελέγχονται οι δηλώσε
ις των αλλοδαπών πολιτών της Ένωσης θα ήταν χρήσιμη και για να διασφαλίζεται ό
τι όποιος θεωρείται μη εκλόγιμος σε ένα κράτος μέλος να μην μπορεί να είναι εκλόγ
ιμος σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Η έλλειψη κοινοτικής δράσης θα ζημίωνε σημαντικά τα νόμιμα συμφέροντα των πο
λιτών της ΕΕ, οι οποίοι έχουν θεμιτές προσδοκίες σχετικά με ότι ουδείς είναι σε θέσ
η να καταχράται το εκλογικό σύστημα ψηφίζοντας περισσότερες από μία φορές στις
ίδιες εκλογές του ΕΚ ή ότι είναι εκλόγιμος σε ένα κράτος μέλος ενώ έχει εκπέσει αυ
τού του δικαιώματος σε άλλο κράτος μέλος. Οι προτιμώμενες επιλογές πολιτικής αν
ταποκρίνονται, συνεπώς, στην υποχρέωση της ΕΕ να διασφαλίσει και να εξασφαλίσ
ει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. Ως εκ τούτου, η κοινή
δράση τηρεί την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 2 της συνθήκης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της αναλογικότητας που ορίζεται στο άρθρο
5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και για τις δύο προτιμώ
μενες επιλογές πολιτικής.


