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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με το εάν ήταν ορθό να ανακοινωθεί πρόωρα 
από τις Κάτω Χώρες το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών, με αποτέλεσμα να 
επηρεαστεί η έκβασή τους σε άλλα κράτη μέλη, εάν ήταν επιτρεπτό οι γερμανικές αρχές να 
αρνηθούν να δημιουργήσουν εκλογικά τμήματα στις φυλακές και εάν μπορεί να γίνει δεκτό 
το γεγονός ότι μόνο οι κρατούμενοι που είχαν τα χρήματα για να αγοράσουν γραμματόσημα, 
ώστε να στείλουν τα ψηφοδέλτιά τους μέσω ταχυδρομείου, μπόρεσαν να ψηφίσουν στις 
ευρωπαϊκές εκλογές. Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει εξηγήσεις 
από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σχετικά με τα εν λόγω ζητήματα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Ο αναφέρων έθεσε το ζήτημα της πρόωρης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των 
ευρωπαϊκών εκλογών. Στην πράξη του 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ορίζεται ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα 
των εκλογών προτού κλείσουν τα εκλογικά τμήματα σε όλα τα κράτη μέλη.

«τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ανακοινώνουν επισήμως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας τους 
παρά μόνο μετά τη λήξη της ψηφοφορίας στο κράτος μέλος του οποίου οι εκλογείς ψηφίζουν 
τελευταίοι κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1».
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Εφόσον οι ολλανδικές αρχές κοινοποίησαν τα επιμέρους αποτελέσματα των ευρωπαϊκών 
εκλογών από τις 4 Ιουνίου, η Επιτροπή επικοινώνησε με την ολλανδική κυβέρνηση για 
αναζήτηση λύσης στο εν λόγω πρόβλημα. Στην επιστολή της προς τις Κάτω Χώρες σχετικά 
με το εν λόγω θέμα, η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι προτίθεται να κάνει χρήση των 
θεσμικών της προνομίων προκειμένου να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία των Κάτω Χωρών θα 
συμμορφωθεί προς το κοινοτικό δίκαιο.

Όσον αφορά το δικαίωμα συμμετοχής των κρατουμένων στις ευρωπαϊκές εκλογές, αυτό δεν 
καλύπτεται από το δίκαιο της ΕΕ. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της ΕΕ, ο ορισμός των 
ατόμων που έχουν το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι εμπίπτει στις αρμοδιότητες του κάθε 
κράτους μέλους. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να θεσπίσουν 
τους κανόνες σχετικά με τη στέρηση των εκλογικών δικαιωμάτων όπως επίσης και τους 
όρους συμμετοχής των κρατουμένων στις εκλογές.


