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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι αξιωματικός του ιταλικού εμπορικού ναυτικού, επισημαίνει ότι 
οι ιταλοί ναυτικοί δεν είναι σε θέση να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου τους ούτε στις ιταλικές 
εκλογές ούτε στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπιστώνοντας ότι, κατά 
συνέπεια, η κατηγορία αυτή στερείται πλήρως των εκλογικών της δικαιωμάτων. Εν 
προκειμένω, εφιστά την προσοχή σε νομοσχέδιο που εκκρεμεί στο ιταλικό κοινοβούλιο, το 
οποίο θα επέλυε το πρόβλημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Ο αναφέρων καταγγέλλει το εκλογικό πλαίσιο στην Ιταλία, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να 
στερούνται οι ιταλοί ναυτικοί των εκλογικών δικαιωμάτων τους στις ιταλικές εθνικές εκλογές 
και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Στην πράξη, η οργάνωση των εθνικών εκλογών δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ με αποτέλεσμα το ρυθμιστικό πλαίσιο να υπάγεται αποκλειστικά στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά τους 
πολίτες που έχουν ειδικό καθεστώς ως ναυτικοί.
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Όσον αφορά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επιβεβαίωσε ότι συνιστά προς το παρόν αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
ρυθμίζουν ορισμένες πτυχές των διαδικασιών σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο που δεν έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ, και ιδίως να καθορίζουν ποια 
πρόσωπα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Ωστόσο, πρέπει να τηρούν τις 
γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Συμπέρασμα

Η δημοκρατική συμμετοχή συνιστά θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι 
σημαντικό να διασφαλίζεται η ίση συμμετοχή ψηφοφόρων και υποψηφίων στης εκλογές. Η 
τροποποίηση του εκλογικού πλαισίου έτσι ώστε να επιτρέπει στους ναυτικούς να ψηφίζουν 
στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές, η Επιτροπή επεσήμανε στην 
έκθεση που εκπόνησε το 2010 σχετικά με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 
δυνατότητα ψήφου των εκπατρισμένων ψηφοφόρων εκτός της χώρας τους συνιστά μία από 
τις πιθανές κοινές αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης 
μεταρρύθμισης των ευρωπαϊκών εκλογικών διαδικασιών1.
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