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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1746/2008, του Maksim Reva, εσθονικής ιθαγένειας, σχετικά με το
δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των 
προσώπων με απροσδιόριστη ιθαγένεια που ζουν στην Εσθονία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την κατάσταση των προσώπων με απροσδιόριστη ιθαγένεια που 
ζουν στην Εσθονία και δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Ο αναφέρων θεωρεί ότι παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
προσώπων που δεν έχουν εσθονική εθνοτική καταγωγή και ότι η αρχή της μη διάκρισης 
βάσει εθνοτικής καταγωγής πρέπει να θεωρείται γενική αρχή της κοινοτικής νομοθεσίας. 
Ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εσθονικές αρχές προκειμένου να 
επιτρέψουν στα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας να συμμετάσχουν στις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων καταγγέλλει την κατάσταση στην Εσθονία, όπου τα άτομα με απροσδιόριστη 
ιθαγένεια δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα αυτό συνεπάγεται δημοκρατικό έλλειμμα. Υπενθυμίζει ότι η 
αρχή της δημοκρατίας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της ΣΕΕ αποτελεί 
αρχή κοινή σε όλα τα κράτη μέλη, στην οποία βασίζεται και η ίδια η Ένωση.
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Σε εκλογικά θέματα, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας χορηγεί στους πολίτες της 
Ένωσης το δικαίωμα να συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές και στις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος διαμονής τους, υπό τους ίδιους όρους με τους 
υπηκόους του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώθηκαν με την 
οδηγία 94/80/ΕΚ και την οδηγία 93/109/ΕΚ αντίστοιχα. 

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν παραχωρεί εκλογικά δικαιώματα σε πρόσωπα που 
δεν είναι υπήκοοι της Ένωσης. Επομένως, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει στην 
υπόθεση της παραχώρησης εκλογικών δικαιωμάτων στην Εσθονία σε πρόσωπα που δεν έχουν 
την ιθαγένεια της Ένωσης.


