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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2259/2013, του Antonio Galantino, ιταλικής ιθαγένειας, φέρουσα
περισσότερες από 55.000 υπογραφές, σχετικά με την αναδρομική εφαρμογή 
του ιταλικού νόμου 190/2012 σχετικά με τη μη επιλεξιμότητα και την 
απαγόρευση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατόπιν καταδίκης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο ιταλικός νόμος 190/2012 θεσπίζει νέους κανόνες σχετικά με τη μη επιλεξιμότητα για 
εκλογικά αξιώματα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αναφέροντες 
καταγγέλλουν το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η νομοθετική πράξη θα ισχύει 
και για εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ της πράξης, γεγονός που 
αντιβαίνει στις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ: την αρχή της μη αναδρομικότητας των ποινών (άρθρο 49), το δικαίωμα του εκλέγεσθαι 
(άρθρο 39), την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων (άρθρο 21) και τις θεμελιώδεις αρχές 
του ευρωπαϊκού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Στον εκλογικό τομέα, η αρμοδιότητα της Ένωσης αφορά στο δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος άλλο από το δικό τους να εκλέγουν και να 
εκλέγονται ως υποψήφιοι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις τοπικές 
εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας τους υπό τις αυτές προϋποθέσεις με τους πολίτες της 
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χώρας.

Όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, οι κανόνες της ΕΕ διασφαλίζουν 
ότι οι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος και που, δυνάμει  ατομικής 
απόφασης ποινικού ή αστικού δικαίου, έχουν εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι 
σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους διαμονής ή του κράτους μέλους καταγωγής τους, 
αποκλείονται στο κράτος μέλος κατοικίας τους από την άσκηση του δικαιώματος του 
εκλέγεσθαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ αναγνώρισε ότι, σύμφωνα με το ισχύον επί του 
παρόντος δίκαιο της ΕΕ, ο ορισμός των ατόμων που απολαύουν του δικαιώματος του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
επιμέρους κρατών μελών σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. 

Το ερώτημα του κατά πόσο, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 51, Παράγραφος 1 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και οφείλουν ως εκ τούτου να τηρούν τον Χάρτη, 
εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον του Δικαστηρίου (εκκρεμής  υπόθεση C- 650/13, 
Delvigne). Ούτως εχόντων των πραγμάτων και δεδομένου ότι το ζήτημα που θίγεται στην 
αναφορά συζητείται επί του παρόντος σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή πιστεύει ότι οι αρμόδιες 
ιταλικές αρχές θα διενεργήσουν την ανάλυσή τους και θα λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις 
ως προς την εν λόγω νομοθεσία, επίσης υπό το φως της προσεχούς απόφασης του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-650/13. Εντούτοις, εν ανάγκη, το ζήτημα που θίγεται στην 
αναφορά μπορεί να εξεταστεί εκ νέου υπό το φως των εξελίξεων αυτών.

Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπό σημείωση ότι διεξάγεται επί του παρόντος διαδικασία 
προβληματισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μια ενδεχόμενη ευρωπαϊκή 
εκλογική μεταρρύθμιση. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη συζήτηση αυτή εκ του σύνεγγυς.

Συμπέρασμα

Το ζήτημα που εγείρει ο αναφέρων μπορεί, εν ανάγκη, να εξεταστεί εκ νέου υπό το φως των 
πορισμάτων των συζητήσεων σε εθνικό επίπεδο καθώς και της επικείμενης απόφασης του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-650/13.  


