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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1145/2011 του E. B. B., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άσκηση του δικαιώματος ψήφου του στις ισπανικές βουλευτικές εκλογές στις 
20 Νοεμβρίου 2011

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζει και εργάζεται επί σειρά ετών στη Γερμανία, όπου ασκεί συνήθως το 
δικαίωμα ψήφου του σε εκλογές που διενεργούνται στην Ισπανία. Ο αναφέρων υποστηρίζει 
ότι στις 24 Οκτωβρίου 2011 έλαβε απλή, μη συστημένη ταχυδρομική επιστολή από τις 
ισπανικές αρχές με την οποία ενημερωνόταν ότι, εάν σκόπευε να ψηφίσει στις ισπανικές 
βουλευτικές εκλογές στις 20 Νοεμβρίου 2011, θα έπρεπε να υποβάλει έγγραφη αίτηση, 
χρησιμοποιώντας το έντυπο που επισυναπτόταν στην επιστολή και να αποστείλει διάφορα 
έγγραφα μαζί με την αίτηση, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων της ταυτότητας, του 
διαβατηρίου, του πιστοποιητικού ιθαγένειας και του πιστοποιητικού εγγραφής του στο τοπικό 
προξενείο. Η αίτηση και τα εν λόγω έγγραφα έπρεπε να αποσταλούν το αργότερο ως τις 23 
Οκτωβρίου 2011, δηλαδή μία ημέρα προτού λάβει ο αναφέρων την εν λόγω επιστολή. Ο 
αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτήν την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η 
Ισπανία εισάγει διακρίσεις κατά των πολιτών της, διότι ο ίδιος θεωρεί ότι θα έπρεπε να 
ψηφίζει επί ίσοις όροις με τους ισπανούς πολίτες που κατοικούν στην Ισπανία. Ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει προκειμένου να μην διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της ΣΛΕΕ, κάθε πολίτης που κατοικεί σε κράτος μέλος του οποίου 
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δεν είναι υπήκοος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές και τις 
δημοτικές εκλογές.

Επί του παρόντος, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ τα εκλογικά 
δικαιώματα για τις εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές καθώς και για άλλες εκλογές που 
διεξάγει το κράτος μέλος όσον αφορά τους εν δυνάμει ψηφοφόρους που είναι υπήκοοί του, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ψηφοφορίας για τους υπηκόους που κατοικούν σε 
άλλο κράτος μέλος.

Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων δεν διαπιστώνεται παραβίαση του δικαίου 
της ΕΕ.


