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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 93/109/EΚ 
του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του 
δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του 
οποίου δεν είναι υπήκοοι
(COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0791)1,

– έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2006)0790 τελικό)2,

– έχοντας υπόψη την πράξη εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 
άμεση καθολική ψηφοφορία3,

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/20034 σχετικά με το καθεστώς και τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης5 και το άρθρο II - 99 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 19, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο
κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0066/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ;

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
2 Ευρωπαϊκές εκλογές 2004, έκθεση της Επιτροπής για τη συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
κράτος μέλος της κατοικίας (οδηγία 93/109/ΕΚ) και τις εκλογικές ρυθμίσεις (Απόφαση 76/787/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με την Απόφαση 2002/772/ΕΚ, Euratom).
3 ΕΕ L 278, 8.10.1976, σ. 5.
4 ΕΕ L 297/1, 15.11.2003.
5 ΕΕ C 364, 18.12.2000, σ. 18.
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4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 1 Α (νέα)

(1α) Η εντεινόμενη κινητικότητα των 
προσώπων διαμέσου των εσωτερικών 
συνόρων της Ένωσης επιτείνει την 
ανάγκη να προσφέρονται πλήρως 
μεταφερόμενα δημοκρατικά δικαιώματα 
τόσο κατά τις ευρωπαϊκές 
κοινοβουλευτικές όσο και κατά τις 
δημοτικές εκλογές, καθώς και την 
ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες δεν 
χάνουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα 
επειδή ζουν σε κράτος μέλος άλλο από το 
δικό τους.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2 Α (νέα)

(2α) Η τελευταία απαγόρευση υπερβαίνει 
το μέτρο που είναι αναγκαίο για να 
εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της Ένωσης 
δεν υφίστανται διακρίσεις λόγω της 
εθνικότητάς τους κατά την άσκηση του 
δικαιώματός τους να θέτουν 
υποψηφιότητα. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να 
αποφασίζουν εάν θα επιτρέψουν την 
υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερα 
του ενός κράτη για την ίδια εκλογή, και 
τα πολιτικά κόμματα πρέπει αποφασίζουν 
ελεύθερα εάν θα ενθαρρύνουν τέτοιες 
πολλαπλές υποψηφιότητες.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αντίστοιχη τροπολογία 14.
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Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2 Β (νέα)

(2β) Η Πράξη εκλογής των 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αναφέρει ότι, όπου σιγεί το 
πρωτογενές δίκαιο, η εκλογική 
διαδικασία διέπεται, σε κάθε κράτος 
μέλος, από τις εθνικές διατάξεις, ενώ 
επιπλέον το πρωτογενές δίκαιο 
απαγορεύει ρητώς τη διπλή ψήφο, αλλά 
σιωπά όσον αφορά το θέμα της διπλής 
υποψηφιότητας.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αντίστοιχη τροπολογία 14.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Α (νέα)

(3α) Η υποχρεωτική αναγνώριση από το 
κράτος μέλος κατοικίας της έκπτωσης 
από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι συνιστά 
πρόσθετο όρο για την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού, που δεν καλύπτεται 
ούτε από το γράμμα ούτε από το πνεύμα 
του άρθρου 19, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης ΕΚ. Το κράτος μέλος 
κατοικίας πρέπει να δικαιούται να 
αποφασίσει εάν ένα άτομο θα είχε εκπέσει 
του δικαιώματος του εκλέγεσθαι βάσει 
του εθνικού νόμου του κράτους αυτού 
υπό τις ίδιες συνθήκες και κατά τον ίδιο 
τρόπο, και να αποφασίσει αυτόνομα εάν 
θα αναγνωρίσει την έκπτωση που ισχύει 
στο κράτος καταγωγής.

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αντίστοιχη τροπολογία 15.
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Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3 Γ (νέα)

(3γ) Το Συμβούλιο δεν πρέπει να υπερβεί 
την πρόθεση των διατάξεων του 
πρωτογενούς δικαίου, και οι 
'λεπτομέρειες άσκησης' που θεσπίζει η 
παρούσα οδηγία δυνάμει των όρων του 
άρθρου 19, παράγραφος 2, της Συνθήκης 
ΕΚ πρέπει να περιοριστούν στο απολύτως 
απαραίτητο για την αποτελεσματική 
άσκηση των δύο δικαιωμάτων - ήτοι του 
δικαιώματος του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι σε κράτος άλλο από το κράτος 
καταγωγής - και δεν πρέπει να εισάγουν 
όρους για την άσκηση αυτών των 
δικαιωμάτων πέραν των προβλεπομένων
στη νομοθεσία του κράτους κατοικίας.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τις αντίστοιχες τροπολογίες 14, 15 και 18.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθεί η 
υποχρέωση των υποψηφίων να υποβάλουν 
τη βεβαίωση αυτή και να υποκατασταθεί 
από την εισαγωγή αναφοράς με το 
περιεχόμενο αυτό στην υπεύθυνη δήλωση 
που οφείλουν να υποβάλουν οι υποψήφιοι.

(5) Κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθεί η 
υποχρέωση των υποψηφίων να υποβάλουν 
τη βεβαίωση αυτή και να υποκατασταθεί 
από την εισαγωγή προαιρετικής αναφοράς 
με το περιεχόμενο αυτό στην υπεύθυνη 
δήλωση που οφείλουν να υποβάλουν οι 
υποψήφιοι.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τις αντίστοιχες τροπολογίες 20 και 21.

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση 
για τα κράτη μέλη κατοικίας να 
κοινοποιούν την υπεύθυνη δήλωση στο 
κράτος μέλος καταγωγής ώστε να 

διαγράφεται
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διασφαλιστεί ότι ο κοινοτικός εκλόγιμος 
πράγματι δεν έχει εκπέσει του 
δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος 
μέλος καταγωγής.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τις αντίστοιχες τροπολογίες 20 και 21.

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών, διατηρώντας 
συγχρόνως την υποχρέωση υποβολής 
υπεύθυνης δήλωσης με την οποία ο 
εκλογέας ή ο εκλόγιμος δεσμεύεται να 
ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν ή του 
εκλέγεσθαι μόνο στο κράτος μέλος 
κατοικίας.

(9) Κατά συνέπεια, πρέπει να καταργηθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών, διατηρώντας 
συγχρόνως την υποχρέωση υποβολής 
υπεύθυνης δήλωσης με την οποία ο 
εκλογέας δεσμεύεται να ασκήσει το 
δικαίωμα του εκλέγειν μόνο στο κράτος 
μέλος κατοικίας.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τις αντίστοιχες τροπολογίες 14 και 19.

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Εξάλλου, για να αποτραπεί η διπλή 
ψήφος, η διπλή υποψηφιότητα και η 
άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν ή 
του εκλέγεσθαι από πολίτη που έχει 
εκπέσει των δικαιωμάτων αυτών, τα 
κράτη μέλη κατοικίας πρέπει να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να επιβάλουν τις 
κατάλληλες κυρώσεις για τις παραβιάσεις 
των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην 
οδηγία.

(10) Εξάλλου, τα κράτη μέλη κατοικίας 
πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε να επιβάλουν τις κατάλληλες 
κυρώσεις για τις ανακρίβειες των 
υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλουν 
πολίτες της Ένωσης και προβλέπονται 
στην οδηγία.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τις αντίστοιχες τροπολογίες 17 και 22.
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Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10 Α (νέα)

(10α) Τα κράτη μέλη οφείλουν, δυνάμει 
του άρθρου 12 της οδηγίας 93/109/ΕΚ, να 
ενημερώνουν πλήρως τους πολίτες της 
ΕΕ για το δικαίωμά τους του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος κατοικίας 
τους εντός εύλογης προθεσμίας πριν από 
κάθε εκλογή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και από τα 
πολιτικά κόμματα, στο ευρωπαϊκό αλλά 
και εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την 
επιλογή της βέλτιστης σχετικής 
πρακτικής, ούτως ώστε να βελτιωθεί το 
ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές.

Τροπολογία 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11

(11) Η Επιτροπή, στην έκθεση που θα 
εκπονήσει για την εφαρμογή της 
τροποποιημένης οδηγίας κατά τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009, 
βάσει των πληροφοριών που θα 
υποβληθούν από τα κράτη μέλη, θα 
στηρίξει την ανάλυσή της ιδίως στα 
αποτελέσματα των ελέγχων που θα 
διεξαχθούν από τα κράτη μέλη μετά τις 
εκλογές ώστε να υπολογιστεί η συχνότητα 
της ενδεχόμενης διπλής ψήφου και διπλής 
υποψηφιότητας.

(11) Η Επιτροπή, στην έκθεση που θα 
εκπονήσει για την εφαρμογή της 
τροποποιημένης οδηγίας κατά τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009, 
βάσει των πληροφοριών που θα 
υποβληθούν από τα κράτη μέλη, θα 
στηρίξει την ανάλυσή της ιδίως στα 
αποτελέσματα των ελέγχων και 
επιθεωρήσεων που θα διεξαχθούν από τα 
κράτη μέλη μετά τις εκλογές ώστε να 
υπολογιστεί η συχνότητα της ενδεχόμενης 
διπλής ψήφου.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τις αντίστοιχες τροπολογίες 14 και 19.

Τροπολογία 12
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12

(12) Ο συστηματικός έλεγχος όλων των 
ψηφοφοριών και όλων των υποψηφίων θα 
ήταν δυσανάλογος με τα προσδιορισθέντα 

(12) Ο συστηματικός έλεγχος όλων των 
ψηφοφοριών θα ήταν δυσανάλογος με τα 
προσδιορισθέντα προβλήματα και θα έθετε 
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προβλήματα και θα έθετε ζητήματα 
σκοπιμότητας σε συνάρτηση με την 
έλλειψη ενιαίων ηλεκτρονικών μεθόδων 
που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για να 
καταχωρίσουν και να φυλάξουν τα 
δεδομένα που αφορούν την πραγματική 
συμμετοχή των εκλογέων στην ψηφοφορία 
και των καταθέσεων υποψηφιοτήτων· 
κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επικεντρώνουν τους ελέγχους αυτούς 
αποκλειστικά στις καταστάσεις όπου 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα διπλής 
ψήφου ή διπλής υποψηφιότητας,

ζητήματα σκοπιμότητας σε συνάρτηση με 
την έλλειψη ενιαίων ηλεκτρονικών 
μεθόδων που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για να καταχωρίσουν και να 
φυλάξουν τα δεδομένα που αφορούν την 
πραγματική συμμετοχή των εκλογέων στην 
ψηφοφορία· κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη 
πρέπει να επικεντρώνουν τους ελέγχους 
αυτούς αποκλειστικά στις καταστάσεις 
όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 
διπλής ψήφου,

Αιτιολόγηση

Βλέπε τις αντίστοιχες τροπολογίες 14 και 19.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α (νέο)
Άρθρο 3 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

(1α) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3
Κάθε άτομο το οποίο κατά την ημέρα 
αναφοράς:
(α) είναι πολίτης της Ένωσης κατά την 
έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης, και
(β) δεν είναι υπήκοος του κράτους μέλους 
κατοικίας, αλλά ικανοποιεί τους ίδιους 
όρους που επιβάλει το κράτος αυτό δια 
νόμου στους δικούς του υπηκόους όσον 
αφορά το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι,
έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος 
μέλος κατοικίας, εκτός εάν έχει 
αποκλειστεί από την άσκηση αυτών των 
δικαιωμάτων από το κράτος μέλος 
κατοικίας, δυνάμει των άρθρων 6 και 7.
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Εάν, για να είναι εκλόγιμοι οι υπήκοοι του 
κράτους μέλους κατοικίας, πρέπει να 
έχουν αποκτήσει την ιθαγένειά τους από 
κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα, οι 
πολίτες της Ένωσης λογίζονται ότι 
πληρούν αυτήν την προϋπόθεση όταν 
έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια κράτους 
μέλους από το ίδιο αυτό χρονικό 
διάστημα.»

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της ΕΕ στο κράτος μέλος κατοικίας 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα αντίστοιχα δικαιώματα των πολιτών του κράτους μέλους 
κατοικίας. Η τροπολογία αντικαθιστά τις λέξεις ‘αν δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτο των 
δικαιωμάτων αυτών δυνάμει των άρθρων 6 ή 7’ με τις λέξεις ‘εκτός εάν έχει αποκλειστεί από 
την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων από το κράτος μέλος της κατοικίας, δυνάμει των άρθρων 
6 και 7’, προκειμένου να καταδειχθεί ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτοματισμός. Κάθε στέρηση 
των εκλογικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι αποτέλεσμα ατομικής απόφασης που λαμβάνουν οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους κατοικίας σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Β (νέο)

Άρθρο 4, παράγραφος 2 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

(1β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Οι εκλογείς της Κοινότητας δύνανται 
να είναι υποψήφιοι σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη κατά τις ίδιες εκλογές, 
εφόσον η νομοθεσία του κράτους μέλους 
κατοικίας δεν αποκλείει τη δυνατότητα 
αυτή στους υπηκόους του και ο 
κοινοτικός ψηφοφόρος πληροί τις 
προϋποθέσεις όσον αφορά το δικαίωμα 
του εκλέγεσθαι που θέτει η νομοθεσία του 
άλλου ενδιαφερομένου κράτους μέλους.»

Αιτιολόγηση

Η Πράξη του 1976 αποκλείει ρητώς τη διπλή ψήφο, αλλά όχι τη διπλή υποψηφιότητα. 
Επομένως, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πρωτογενές δίκαιο, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν τη διπλή υποψηφιότητα.
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Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (-Α) (νέο)
Άρθρο 6, παράγραφος 1 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

(-α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«1. Το κράτος μέλος κατοικίας δύναται 
να ορίσει ότι οι πολίτες της Ένωσης οι 
οποίοι, δυνάμει ατομικής αποφάσεως 
αστικού ή ποινικού δικαίου, έχουν 
εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι 
δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους 
της καταγωγής τους, αποκλείονται από 
την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος στο 
κράτος μέλος της κατοικίας τους κατά 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εφόσον θα είχαν εκπέσει 
του δικαιώματος αυτού δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσία του κράτους αυτού για 
το ίδιο παράπτωμα και κατά τον ίδιο 
τρόπο.»

Αιτιολόγηση

The Treaty of Maastricht introduced genuine citizen's rights in the form of electoral rights for 
the citizens of the Union residing in another Member State. These rights depend on the fact 
that he or she has the nationality of one Member State but are not derived from or 
conditioned by the right to vote or to stand in the home Member State. Such citizens must be 
treated as far as possible as if they were nationals of the Member State of residence. This 
means that circumstances affecting electoral rights based on the legal situation in the home 
Member State have to be appreciated by the Member State of residence in the light of the 
relevant provisions of its own national law. There is therefore no need and no place for 
"exporting" disqualifications or for their mandatory recognition.

The prohibition to stand as a candidate in the home Member State does not lead to a general 
prohibition in all Member States.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Α)

Άρθρο 6, παράγραφος 2 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

2. Το κράτος μέλος κατοικίας εξακριβώνει
ότι ο πολίτης της Ένωσης, ο οποίος έχει 
εκδηλώσει πρόθεση να ασκήσει το 
δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο εν λόγω 
κράτος μέλος, δεν έχει εκπέσει του 

2. Το κράτος μέλος κατοικίας δύναται να 
εξακριβώσει ότι ο πολίτης της Ένωσης, ο 
οποίος έχει εκδηλώσει πρόθεση να 
ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο 
εν λόγω κράτος μέλος, δεν έχει εκπέσει 
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δικαιώματος αυτού στο κράτος μέλος 
καταγωγής, δυνάμει ατομικής αποφάσεως 
αστικού ή ποινικού δικαίου.

του δικαιώματος αυτού στο κράτος μέλος 
καταγωγής, δυνάμει ατομικής αποφάσεως 
αστικού ή ποινικού δικαίου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους κατοικίας ο έλεγχος του εάν 
ένας υποψήφιος έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Β)

Άρθρο 6, παράγραφος 3 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος 
κατοικίας κοινοποιεί τη δήλωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
στο κράτος καταγωγής. Για τον ίδιο σκοπό, 
οι χρήσιμες και συνήθως διαθέσιμες 
πληροφορίες που προέρχονται από το 
κράτος μέλος καταγωγής διαβιβάζονται με 
την προσήκουσα μορφή και εντός εύλογης 
προθεσμίας· οι πληροφορίες δεν μπορούν 
να περιέχουν παρά μόνον τις ενδείξεις που 
είναι απολύτως αναγκαίες για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και 
χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό. 
Αν οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες 
διαψεύδουν το περιεχόμενο της δήλωσης, 
το κράτος μέλος της κατοικίας λαμβάνει 
τα προσήκοντα μέτρα ώστε να αποτρέψει 
την υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος 
κατοικίας δύναται να κοινοποιήσει τη 
δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 στο κράτος καταγωγής. Για 
τον ίδιο σκοπό, οι χρήσιμες και συνήθως 
διαθέσιμες πληροφορίες που προέρχονται 
από το κράτος μέλος καταγωγής 
διαβιβάζονται με την προσήκουσα μορφή 
και εντός εύλογης προθεσμίας· οι 
πληροφορίες δεν μπορούν να περιέχουν 
παρά μόνον τις ενδείξεις που είναι 
απολύτως αναγκαίες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και χρησιμοποιούνται 
μόνο για το σκοπό αυτό.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους κατοικίας η πληροφόρηση του
κράτους μέλους καταγωγής σχετικά με την υπεύθυνη δήλωση ενός υποψηφίου και η απόφαση 
σχετικά με τις συνέπειες των ανακριβειών.

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)
Άρθρο 7 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

(2α) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
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«Άρθρο 7
1. Το κράτος μέλος κατοικίας δύναται να 
ορίσει ότι οι πολίτες της Ένωσης οι 
οποίοι, δυνάμει ατομικής αποφάσεως 
αστικού ή ποινικού δικαίου, έχουν 
εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγειν
δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους 
της καταγωγής τους, αποκλείονται από 
την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος στο 
κράτος μέλος της κατοικίας τους κατά 
τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εφόσον θα είχαν εκπέσει 
του δικαιώματος αυτού δυνάμει της 
εθνικής νομοθεσία του κράτους αυτού για 
το ίδιο παράπτωμα και κατά τον ίδιο 
τρόπο.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος 
κατοικίας δύναται να κοινοποιεί στο 
κράτος μέλος καταγωγής τη δήλωση που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. 
Για τον ίδιο σκοπό, οι χρήσιμες και 
συνήθως διαθέσιμες πληροφορίες που 
προέρχονται από το κράτος μέλος 
καταγωγής διαβιβάζονται με την 
προσήκουσα μορφή και εντός εύλογης 
προθεσμίας· οι πληροφορίες αυτές δεν 
μπορούν να περιέχουν παρά μόνον τις 
ενδείξεις που είναι απολύτως αναγκαίες 
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
και χρησιμοποιούνται μόνον για το σκοπό 
αυτό.
3. Το κράτος μέλος καταγωγής μπορεί να 
διαβιβάσει στο κράτος μέλος της 
κατοικίας, με την προσήκουσα μορφή και 
εντός εύλογης προθεσμίας, κάθε 
πληροφορία αναγκαία για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου.»

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία θέτει το δικαίωμα ψήφου επί ίσης βάσεως με το δικαίωμα υποψηφιότητας και 
βασίζεται στο ίδιο σκεπτικό με την τροπολογία 15.
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Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ (-Α) (νέο)

Άρθρο 10, παράγραφος 1, σημείο (β) (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

(-α) Το σημείο (β) της παραγράφου 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«(β) ενδεχομένως, ότι δεν είναι 
συγχρόνως υποψήφιος για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο 
κράτος μέλος, και»

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν αποκλείεται πλέον η διπλή υποψηφιότητα από την οδηγία, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με διαφάνεια.

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ (Α)

Άρθρο 10, παράγραφος 1, σημείο (δ) (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

(δ) ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος 
του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος 
καταγωγής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο του ανωτέρω.

Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΗΜΕΙΟ (Γ)

Άρθρο 10, παράγραφος 3 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

(γ) η παράγραφος 3 γίνεται παράγραφος 2· (γ) η παράγραφος 3 γίνεται παράγραφος 2 
και τροποποιείται ως εξής:
«Το κράτος μέλος κατοικίας δύναται 
επίσης να απαιτεί από τους κοινοτικούς
εκλόγιμους να προσκομίσουν ισχύον 
αποδεικτικό ταυτότητας. Μπορεί, επίσης, 
να τους απαιτεί να δηλώσουν από πότε 
είναι υπήκοοι ενός κράτους μέλους και 
εάν έχουν εκπέσει του δικαιώματος του 
εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος 
καταγωγής.»
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Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της τροπολογίας 20.

Τροπολογία 22
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 4

Άρθρο 13 (Οδηγία 93/109/ΕΚ)

1. Το κράτος μέλος κατοικίας λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε οι ανακρίβειες 
στις υπεύθυνες δηλώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 που έχουν 
ως συνέπεια την παραβίαση των 
υποχρεώσεων που τίθενται από την 
οδηγία, να υπόκεινται στην επιβολή 
αποτελεσματικών, ανάλογων και 
αποτρεπτικών κυρώσεων.

1. Το κράτος μέλος κατοικίας λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε οι ανακρίβειες 
στις υπεύθυνες δηλώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 να 
υπόκεινται στην επιβολή 
αποτελεσματικών, ανάλογων και 
αποτρεπτικών κυρώσεων.

2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης 
ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 
12, τα κράτη μέλη κατοικίας ενημερώνουν 
τους εκλογείς και τους υποψηφίους για τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου.

2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης 
ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 
12, τα κράτη μέλη κατοικίας ενημερώνουν 
τους εκλογείς και τους υποψηφίους για τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της διάταξης ως προτείνεται από την Επιτροπή δίνει την εντύπωση ότι η οδηγία
θεσπίζει άμεσες υποχρεώσεις του πολίτη της Ένωσης, γεγονός που δεν ισχύει ούτε πρέπει να 
ισχύσει.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή έχει καταθέσει πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία
93/109/ΕΚ της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους 
πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι.

Η πρόταση εκπονήθηκε μετά από αξιολόγηση της πρακτικής εμπειρίας των προηγουμένων 
εκλογών, και ιδίως των εκλογών του 2004, για τις οποίες παραγγέλθηκε ενδελεχής μελέτη. Η 
αξιολόγηση συνοψίζεται σε Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2006) 790 τελικό της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006), με τρία συνοδευτικά έγγραφα (SEC(2006) 1645, 1646 και 1647).

Δυνάμει του άρθρου 19, παράγραφος 2, ΣΕΚ, το Κοινοβούλιο απλώς γνωμοδοτεί επί της 
προτάσεως αυτής ενώ το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα.

Ιστορικό

Η Πράξη του 1976 με την οποία θεσπίζεται η άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
προβλέπει στο άρθρο 8 αυτής ότι όπου σιωπά, ‘η εκλογική διαδικασία διέπεται, σε κάθε 
κράτος μέλος, από τις εθνικές διατάξεις’.

Το άρθρο 9 αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει πάνω από μία φορά σε οιαδήποτε 
εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν περιέχεται αντίστοιχη διάταξη για τις 
υποψηφιότητες.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ θέσπισε μια υπηκοότητα της Ένωσης με ορισμένα εκλογικά 
δικαιώματα. Το άρθρο 19, παράγραφος 2 αυτής αναφέρει:

‘2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 190 παράγραφος 4 και των 
διατάξεων που θεσπίζονται προς εφαρμογή του, κάθε πολίτης της Ένωσης που 
κατοικεί σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος της 
κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. Το 
δικαίωμα αυτό ασκείται με την επιφύλαξη των λεπτομερέστερων διατάξεων που 
θεσπίζει το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα προτάσει της Επιτροπής και μετά 
από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι διατάξεις αυτές μπορούν να 
προβλέπουν παρεκκλίσεις όταν αυτό δικαιολογείται λόγω ειδικών προβλημάτων σε 
ένα κράτος μέλος.’ (έμφαση του εισηγητή)

Πρέπει να τονιστεί ότι η Συνθήκη προβλέπει εκλογικά δικαιώματα για τους μη υπηκόους που 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, ενώ δεν στερεί τον πολίτη από τα ίδια δικαιώματα στο δικό
του κράτος μέλος. Με άλλα λόγια, η Συνθήκη προσφέρει νέα αυθεντικά δικαιώματα στους
πολίτες της Ένωσης αντί να αντικαθιστά υφιστάμενα δικαιώματα.

Τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών έχουν έκτοτε εδραιωθεί με το Χάρτη των Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων και με τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη1.

Η οδηγία του 1993

Συνεπής με το Μάαστριχτ, η νομοθεσία του 1993 επεδίωξε να θεσπίσει λεπτομερείς 
ρυθμίσεις έχοντας ‘κυρίως, στόχο την κατάργηση της προϋπόθεσης της ιθαγένειας, η οποία, 
σήμερα, απαιτείται στα περισσότερα κράτη μέλη για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων’2.
Η οδηγία 93/109/ΕΚ, σεβόμενη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,
σταμάτησε πολύ προτού εναρμονίσει τα εθνικά εκλογικά συστήματα. Όμως, ενώ 
προσπαθούσε να σεβαστεί την ελευθερία του πολίτη να επιλέγει το που θα ασκήσει τα 
εκλογικά του δικαιώματα, επέλεξε μια στενή ερμηνεία της Συνθήκης, συγχωνεύοντας τα δύο
επιμέρους δικαιώματα, το δικαίωμα του εκλέγειν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Όσον αφορά το δικαίωμα εγγραφής σε εκλογικό κατάλογο, αληθεύει ότι πάρα πολλοί 
άνθρωποι μπορούν να εγγραφούν για να ψηφίσουν σε περισσότερα του ενός μέρη σε 
διαφορετικούς τόπους διαμονής, τόσο εντός του δικού τους κράτους μέλους όσο και σε άλλα
κράτη μέλη. Η νομοθεσία επεδίωξε να εξασφαλίσει ότι, παρά την πολλαπλή εγγραφή, ο 
πολίτης τελικώς θα ψηφίζει μία μόνο φορά. Εφάρμοσε την ίδια προσέγγιση και για το 
δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Το 1993 θεσπίστηκε ένα πολύπλοκο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με το οποίο:
(i) ο πολίτης που επιθυμεί να εγγραφεί, πέραν του συνήθους ελέγχου της ταυτότητας και του 
τόπου διαμονής, οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση όσον αφορά την πρόθεσή του να
ψηφίσει ή να είναι υποψήφιος μία μόνο φορά· εφόσον επιθυμεί να είναι υποψήφιος, πρέπει να 
υποβάλει επίσημη βεβαίωση αρμόδιας αρχής του κράτους καταγωγής ότι δεν του έχει 
αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι·
(ii) οι αρχές του κράτους μέλους κατοικίας οφείλουν να ελέγχουν εάν έχει απαγορευθεί στον
ενδιαφερόμενο στο κράτος μέλος καταγωγής του η άσκηση των εκλογικών του δικαιωμάτων
και, εν πάση περιπτώσει, οφείλουν να κοινοποιούν στο κράτος μέλος καταγωγής την 
ταυτότητα των υπηκόων του που έχουν εγγραφεί ως ψηφοφόροι ή υποψήφιοι στον τόπο 
κατοικίας· και
(iii) οι αρχές του κράτους καταγωγής οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τα ίδια άτομα δεν 
εγγράφονται ως ψηφοφόροι ή υποψήφιοι στην πατρίδα τους.

Μερικά προβλήματα

Η πείρα καταδεικνύει ότι οι διοικητικές διαδικασίες για την απαραίτητη ανταλλαγή 
πληροφοριών είναι υπερβολικά δύσκαμπτες ώστε να είναι αποτελεσματικές ή αποδοτικές.
Ειδικότερα, η ανάγκη υποβολής επίσημης βεβαίωσης εκλογιμότητας για το δικαίωμα του 
εκλέγεσθαι αποδεικνύεται αξεπέραστο εμπόδιο στην περίπτωση των περισσοτέρων κρατών
μελών. Έχει καταστεί σαφές ότι ο εκλογικός νόμος και η εθνική και/ή αποκεντρωμένη τοπική 
εποπτεία του εξακολουθούν να παρουσιάζουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών της 
ΕΕ-27, και επίσης ότι η προσέγγιση αυτών των εθνικών πρακτικών που επιδιώκει η ΕΕ θα
ήταν πολύ χρονοβόρα, δαπανηρή και οχληρή. Τα συγκεκριμένα προβλήματα αναφέρονται 

  
1 Άρθρο 39 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άρθρο II-99 της Συνθήκης για 
τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης.
2 Τέταρτη αιτιολογική αναφορά της Οδηγίας 93/109/EC του Συμβουλίου.
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στον προσδιορισμό της αρμόδιας αρχής, στη μορφή των δεδομένων, στην έλλειψη 
προθεσμιών και στη μεταφορά των δικαιωμάτων.

Όπως γνωρίζουμε, το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει
περιοριστεί σταθερά από 63% το 1979 σε λιγότερο από 46% το 2004. Παρότι είναι δύσκολη
η συλλογή ακριβών στοιχείων, φαίνεται ότι ελάχιστοι πολίτες της ΕΕ εγγράφονται για να 
ψηφίσουν εκτός του κράτους καταγωγής τους. Το 2004 μόνον 57 μη υπήκοοι έθεσαν 
υποψηφιότητα1. Όμως, η έρευνα της Επιτροπής διαπίστωσε σταδιακή αύξηση του αριθμού 
των ατόμων που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου εκτός του κράτους της 
καταγωγής τους2. Με την ενισχυμένη κινητικότητα του πληθυσμού που προέκυψε μετά από 
τη διεύρυνση του 2004, είναι εύλογο να αναμένουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί.

Ένας λόγος για αυτή τη μέχρι τούδε χαμηλή συμμετοχή είναι ότι αποθαρρύνονται οι μη 
υπήκοοι από τη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα του κράτους της κατοικίας τους - ενίοτε δε 
τους απαγορεύεται. Η Επιτροπή δικαίως ανησυχεί και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
ενθαρρύνει όλες τις περαιτέρω προσπάθειες να ενημερωθούν οι μη υπήκοοι σχετικά με 
τα εκλογικά τους δικαιώματα (δυνάμει του άρθρου 12 της οδηγίας 93/109/ΕΚ). Τα
πολιτικά κόμματα πρέπει να δέχονται όλους τους πολίτες της ΕΕ ανεξαρτήτως 
υπηκοότητας.

Τα πολιτικά κόμματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ιδιαίτερο καθήκον να ενθαρρύνουν την 
ενεργό συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στις πολιτικές διαδικασίες αυτής.

Προτεινόμενες αλλαγές

Μετά από την εκπόνηση της μελέτης για τις εκλογές του 2004 και μετά από ευρεία 
διαβούλευση, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις
διπλής ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3. Η Επιτροπή εξέτασε διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων η διατήρηση του σημερινού συστήματος που 
περιορίζει τον αριθμό των ατόμων που επιλέγουν να ασκήσουν τα ευρύτερα εκλογικά 
δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτείνει διάφορα μέτρα προς απλούστευση της διαδικασίας και
ελάφρυνση της επιβάρυνσης των εκλογικών αρχών και των ατόμων. Προτείνει να καταργηθεί 
το σημερινό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών διατηρώντας την υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
θα υπάρξει διπλή ψήφος ή υποψηφιότητα, να ενισχυθούν οι εκ των υστέρων έλεγχοι και να 
γίνουν αυστηρότερες οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης. Θα πρέπει να καταργηθεί επίσης
η ειδική βεβαίωση εκλογιμότητας των υποψήφιων. Κατά την άποψη του εισηγητή, το 
Κοινοβούλιο πρέπει να δεχτεί ανεπιφύλακτα αυτές τις τεχνικές προτάσεις.

Το Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να δεχτεί θετικά την πρόθεση να εφαρμοστούν αυτές οι 
αλλαγές έγκαιρα για τις εκλογές του 2009, τη συμπερίληψη ρήτρας αναθεώρησης μετά το 
2009 και την απαίτηση να ενημερώνουν τα κράτη μέλη την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο

  
1 Επί συνόλου 8.974 υποψηφίων.
2 Τα προσωρινά στοιχεία της Επιτροπής καταδεικνύουν διπλασιασμό του αριθμού από το 1994 έως το 2004.
3 Αντιθέτως, η έλλειψη ανθρώπων που ψηφίζουν μία φορά μπορεί να θεωρηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα από την 
απειλή των ανθρώπων που ψηφίζουν δύο (ή περισσότερες) φορές.
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με τον οποίο μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Το Κοινοβούλιο πρέπει να
επιμείνει επί της ανάγκης να τηρείται πλήρως ενήμερο από την Επιτροπή όσον αφορά τη 
διαδικασία μεταφοράς.

Στόχοι του Κοινοβουλίου

Παρότι το Κοινοβούλιο δεν θα αντιμετωπίσει δυσκολίες όσον αφορά την τεχνική πλευρά των 
προτεινομένων αλλαγών, παραμένει το ζήτημα της ερμηνείας του πρωτογενούς δικαίου η 
οποία, κατά την άποψη του εισηγητή, είναι υπερβολικά στενή όσον αφορά την ισχύ του 
δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος καταγωγής. Το πρόβλημα 
είναι ιδιαιτέρως οξύ στην περίπτωση υποψηφίων με διπλή υπηκοότητα.

Είναι προς το συμφέρον του Κοινοβουλίου η μεγιστοποίηση του αριθμού των ατόμων που 
επιλέγουν να ασκήσουν πλήρως τα εκλογικά τους δικαιώματα. Στην εποχή της αυξημένης
κινητικότητας των πολιτών διαμέσου των εσωτερικών συνόρων της Ένωσης, είναι επιθυμητό 
να καταστούν τα εκλογικά δικαιώματα όσο το δυνατόν πιο ‘φορητά’ εντός της ενιαίας 
πολιτικής αγοράς.

Υπενθυμίζουμε ότι η Πράξη του 1976 απαγορεύει τη διπλή ψήφο (άρθρο 9). Δεν απαγορεύει 
την υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερες της μιας εκλογικές περιφέρειες. Επομένως, το 
θέμα της υποψηφιότητας επαφίεται στο εθνικό δίκαιο (άρθρο 8).

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις που αναφέρει για την οδηγία αυτή το άρθρο 19, παράγραφος 2, 
πρέπει να περιοριστούν στο απολύτως απαραίτητο για να καταστεί αποτελεσματική η άσκηση 
των δύο δικαιωμάτων - ήτοι, του δικαιώματος ψήφου και υποψηφιότητας σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος καταγωγής. Εδώ περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την εκ 
μέρους των κρατών μελών εξασφάλιση της τήρησης του νόμου. Όμως, το Συμβούλιο δεν 
μπορεί να εισαγάγει νέες προϋποθέσεις σε κοινοτικό επίπεδο για την άσκηση του 
δικαιώματος του εκλέγεσθαι πέραν των προβλεπομένων στο εθνικό δίκαιο.

Κατά συνέπεια, η οδηγία 93/109 είναι δυσανάλογη από τρεις τουλάχιστον απόψεις.

Καταρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 3(β) αυτής, ο πολίτης μπορεί να ψηφίζει ή να θέτει 
υποψηφιότητα ‘αν δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτο των δικαιωμάτων αυτών δυνάμει των άρθρων 6 
ή 7’. Δυνάμει του άρθρου 7, το κράτος της κατοικίας είναι υποχρεωμένο να εμποδίσει τη 
ψήφο ενός πολίτη μόλις αποδειχτεί ότι έχει εκπέσει του δικαιώματος αυτού «δυνάμει
ατομικής αποφάσεως αστικού ή ποινικού δικαίου» στο κράτος καταγωγής. Το κράτος
κατοικίας οφείλει να λαμβάνει αυτά τα προληπτικά μέτρα ανεξαρτήτως του εάν ο εν λόγω 
πολίτης θα είχε εκπέσει των εκλογικών του δικαιωμάτων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του
κράτους κατοικίας για το ίδιο παράπτωμα και κατά τον ίδιο τρόπο. Το κράτος κατοικίας δεν 
διαθέτει διακριτική ευχέρεια για τη χωριστή εξέταση κάθε περίπτωσης δυνάμει της δικής του 
εθνικής νομοθεσίας. Επομένως, υπάρχει κίνδυνος άδικης τιμωρίας και διάκρισης εις βάρος
ενός ατόμου εξαιτίας της εθνικότητας του.

Επιπλέον, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, ένας πολίτης αποκλείεται από την άσκηση του
δικαιώματος του εκλέγεσθαι εάν έχει εκπέσει του δικαιώματος αυτού «δυνάμει είτε του 
δικαίου του κράτους μέλους της κατοικίας είτε του δικαίου του κράτους μέλους της 
καταγωγής τους». Η δεύτερη περίπτωση προκαλεί τις ίδιες επικρίσεις με τις διατυπωθείσες 
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ανωτέρω όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου.

Παρατηρούμε με ενδιαφέρον ότι αυτή η γενική απαγόρευση αφορά μόνο τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές, το κράτος της κατοικίας έχει 
τη διακριτική ευχέρεια «να ορίζουν ότι … αποκλείονται …»1.

Τέλος, και κατά προφανή παράβαση της Πράξης του 1976, το άρθρο 4 της Οδηγίας του 1993 
θεσπίζει ρητώς ότι: «Ουδείς δύναται να είναι υποψήφιος σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη 
κατά τις ίδιες εκλογές». Η απαγόρευση αυτή ξεπερνά το αυστηρά απαραίτητο μέτρο για να 
εξασφαλιστεί ότι ένας πολίτης της ΕΕ θέτει υποψηφιότητα υπό τις ίδιες συνθήκες με αυτές 
που το κράτος κατοικίας επιβάλει δια νόμου στους δικούς του υπηκόους (άρθρο 3 (β)). Η 
απαγόρευση αυτή είναι δυσανάλογη, επειδή ένα κράτος μέλος μπορεί κάλλιστα να υιοθετήσει 
την άποψη στο εθνικό του δίκαιο ότι δεν αντιτίθεται στις πολλαπλές υποψηφιότητες. 
Πράγματι, πολλά κράτη μέλη επιτρέπουν την υποβολή πολλαπλών υποψηφιοτήτων εντός της 
επικρατείας τους. (Δεν χρειάζεται να προστεθεί ότι ένας υποψήφιος που εκλέγεται σε 
περισσότερες από μία περιφέρειες οφείλει να επιλέξει την περιφέρεια που θα εκπροσωπήσει 
στο Κοινοβούλιο.)

Εν ολίγοις, το Κοινοβούλιο, κατά τη διαβούλευση σχετικά με την παρούσα Οδηγία,
πρέπει να θέσει δύο ερωτήσεις :

1. Για ποιο λόγο η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι σε ένα 
κράτος μέλος πρέπει αυτομάτως να στερεί τον πολίτη των ιδίων δικαιωμάτων σε 
άλλο κράτος μέλος;

2. Για ποιο λόγο να μην μπορεί ένας υποψήφιος να θέσει ταυτοχρόνως υποψηφιότητα 
σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη;

  
1 Άρθρο 5, παράγραφος 1, της Οδηγίας του Συμβουλίου 94/80/EC της 19ης Δεκεμβρίου 1994 περί λεπτομερών 
κανόνων άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από 
τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, ΕΕ L 368, 31/12/1994, 
σ.38.
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