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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0446/2007, του Harry Shindler, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το δικαίωμα των βρετανών πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό να 
ψηφίζουν στις εθνικές βουλευτικές εκλογές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί το δικαίωμα να ψηφίζει στις εθνικές βουλευτικές εκλογές, το οποίο, όπως 
ισχυρίζεται, έχει στερηθεί ο ίδιος –και χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες του– από τη βρετανική 
κυβέρνηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2007.

Τα πραγματικά περιστατικά

Ο αναφέρων είναι βρετανός πολίτης που διαμένει στην Ιταλία. Θίγει το θέμα ότι η νομοθεσία 
του Ηνωμένου Βασιλείου δεν παρέχει το δικαίωμα ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές του 
Ηνωμένου Βασιλείου στους βρετανούς πολίτες που διαμένουν εκτός της πατρίδας τους.

Θεωρεί ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ του γεγονότος ότι πολλοί βρετανοί πολίτες που 
διαμένουν εκτός της χώρας πολέμησαν προκειμένου να προστατεύσουν τα δημοκρατικά 
δικαιώματα και, ότι ταυτόχρονα, οι ίδιοι αυτοί πολίτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 
πολιτικό δικαίωμα της ψήφου.

Νομική εκτίμηση
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Σύμφωνα με το δίκαιο, το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές εμπίπτει στο πεδίο 
δραστηριότητας των κρατών μελών. Συνεπώς, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
αποφασίζουν σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου των εκπατρισθέντων πολιτών τους. Η 
Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει τις επιλογές του εν λόγω κράτους μέλους σχετικά με τις 
εκλογικές ρυθμίσεις που αφορούν τους εκπατρισθέντες πολίτες του.

Το κοινοτικό δίκαιο εγγυάται ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις δημοτικές και κοινοτικές 
εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν 
λόγω κράτους.

Με δεδομένα όσα ισχύουν επί του παρόντος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου, η 
Επιτροπή δεν δύναται να λάβει μέτρα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.


