EL

EL

EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 15.2.2008
COM(2008) 85 τελικό

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πέµπτη έκθεση για την ιθαγένεια της Ένωσης
(1η Μαΐου 2004 – 30 Ιουνίου 2007)
[SEC(2008) 197]

EL

1

EL

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πέµπτη έκθεση για την ιθαγένεια της Ένωσης
(1η Μαΐου 2004 – 30 Ιουνίου 2007)

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όλο και περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες σπουδάζουν, παντρεύονται, ζουν ή εργάζονται σε
κράτος µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι. Τον Ιανουάριο του 2006, υπήρχαν περίπου 8,2
εκατοµµύρια πολίτες της ΕΕ που ασκούσαν το δικαίωµα διαµονής σε άλλο κράτος µέλος1.
Τα αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης του ειδικού Ευρωβαρόµετρου του 2007 σχετικά µε την
ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης2 αποκαλύπτουν ότι οι Ευρωπαίοι έχουν µεγάλη επίγνωση
της ιδιότητάς τους ως πολιτών της Ένωσης, αλλά θα ήθελαν να ενηµερώνονται καλύτερα για
τα δικαιώµατά τους. Περισσότερο από τα τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ έχουν ακούσει
τον όρο «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και γνωρίζουν ότι η ιθαγένεια της Ένωσης
αποκτάται αυτόµατα όταν κάποιος είναι υπήκοος ενός κράτους µέλους. Το 90% γνωρίζει ότι
είναι ταυτόχρονα πολίτες της Ένωσης και υπήκοοι ενός κράτους µέλους.
Τα τελευταία 5 έτη µπορεί κανείς να παρατηρήσει σηµαντική βελτίωση της γενικής
επίγνωσης των Ευρωπαίων όσον αφορά την ιδιότητά τους ως πολιτών της Ένωσης.
Συγκριτικά µε το 2002, το τρέχον έτος περίπου 8% περισσότεροι Ευρωπαίοι ισχυρίζονται ότι
γνωρίζουν τον όρο «πολίτης της Ένωσης» και το τι συνεπάγεται, ενώ 15% περισσότεροι
ερωτηθέντες γνωρίζουν ότι η ιθαγένεια της Ένωσης αποκτάται αυτόµατα όταν κάποιος είναι
υπήκοος ενός κράτους µέλους.
Ωστόσο, λιγότερο από το ένα τρίτο (31%) των ερωτηθέντων νιώθει «καλά ενηµερωµένο»
σχετικά µε τα δικαιώµατα των πολιτών της Ένωσης.
Η Επιτροπή τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο των πολιτικών της και θα συνεχίσει να
ενηµερώνει τους πολίτες για τα δικαιώµατά τους και να διασφαλίζει ότι επωφελούνται
πραγµατικά από τις συγκεκριµένες ελευθερίες σε όλη την Ένωση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή κάθε
τρία έτη σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του µέρους II της Συνθήκης, οι οποίες
αφορούν την ιθαγένεια της Ένωσης. Η παρούσα πέµπτη έκθεση αξιολογεί την εφαρµογή των
εν λόγω διατάξεων κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 30 Ιουνίου 2007 µε
βάση την ανάπτυξη της Ένωσης και εξετάζει την ανάγκη ενίσχυσης των δικαιωµάτων που
αναγνωρίζονται στους πολίτες της Ένωσης.
Η έκθεση επικεντρώνεται στο νοµικό πυρήνα των δικαιωµάτων των πολιτών, δηλαδή στο
δικαίωµα να κυκλοφορούν και να διαµένουν στο εσωτερικό της ΕΕ (άρθρο 18), το
δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές, δηµοτικές και κοινοτικές
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εκλογές στο κράτος µέλος κατοικίας του (άρθρο 19), το δικαίωµα διπλωµατικής και
προξενικής προστασίας σε τρίτες χώρες (άρθρο 20), το δικαίωµα αναφοράς προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δικαίωµα να απευθύνονται στον ∆ιαµεσολαβητή (άρθρο
21). Επιπλέον, παρουσιάζει τις προόδους σε τοµείς που συνδέονται στενά µε την ιθαγένεια µε
την ευρύτερη έννοια, όπως η ίση µεταχείριση όσον αφορά την εθνικότητα και προστασία των
θεµελιωδών δικαιωµάτων.
2.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2.1.

Προβλήµατα σχετικά µε την απόκτηση και απώλεια της υπηκοότητας

Η συνθήκη ΕΚ προβλέπει ότι πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την
υπηκοότητα ενός κράτους µέλους και ότι η ιθαγένεια της Ένωσης συµπληρώνει και δεν
αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια (άρθρο 17 παράγραφος 1). Η δήλωση αριθ. 2, που
προσαρτάται στη συνθήκη ΕΕ, ορίζει ότι το εάν ένα πρόσωπο έχει την υπηκοότητα ενός
κράτους µέλους καθορίζεται αποκλειστικά σύµφωνα µε τους κανόνες υπηκοότητας του
συγκεκριµένου κράτους και το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) έχει
επιβεβαιώσει ότι η απόκτηση ή απώλεια της υπηκοότητας εµπίπτει στην αρµοδιότητα των
κρατών µελών. Η Επιτροπή έχει λάβει πολλές καταγγελίες, εκθέσεις ΜΚΟ, αναφορές και
κοινοβουλευτικές ερωτήσεις αναφορικά µε προβλήµατα σε ορισµένα κράτη µέλη που
συνδέονται µε την απόκτηση ή απώλεια της υπηκοότητας.
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή γνωρίζει τα θέµατα που αφορούν τα πρόσωπα που ανήκουν στη
ρωσόφωνη µειονότητα στην Εσθονία και τη Λετονία, τα οποία θεωρούνται «µη πολίτες»
και την κατάσταση των «διαγραµµένων» στη Σλοβενία. Ένα άλλο ζήτηµα που έχει τεθεί
αφορά την επέκταση της ιθαγένειας σε υπηκόους άλλης χώρας µε βάση, µεταξύ άλλων, το
γεγονός ότι αποτελούν µέλη µιας εθνοτικής κοινότητας.
Η Επιτροπή δεν έχει την αρµοδιότητα να χειριστεί το θέµα της απόκτησης ή απώλειας της
υπηκοότητας. Ωστόσο, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς της, η Επιτροπή επιχείρησε να
προσφέρει λύσεις σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα µε την προώθηση της ένταξης και µε τη
χρήση των κοινοτικών µέσων που διαθέτει, όπως η διασφάλιση ότι τα κράτη µέλη
εφαρµόζουν αυστηρά την κοινοτική νοµοθεσία κατά των διακρίσεων.
2.2.

Πρόσβαση στην ιθαγένεια της Ένωσης

Η ιθαγένεια της Ένωσης αποκτάται µε την απόκτηση της υπηκοότητας ενός κράτους µέλους.
Με την επιφύλαξη ότι τα κράτη µέλη εξακολουθούν να έχουν την αποκλειστική αρµοδιότητα
όσον αφορά τις νοµοθεσίες περί ιθαγένειας, το Συµβούλιο του Τάµπερε το 1999 υποστήριξε
την παροχή στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως επί µακρό χρονικό
διάστηµα, της δυνατότητας να αποκτούν την υπηκοότητα του κράτους µέλους στο οποίο
διαµένουν.
Το 2004, το Συµβούλιο υιοθέτησε κοινές βασικές αρχές για την ένταξη για να βοηθήσει τα
κράτη µέλη στη διαµόρφωση των πολιτικών ένταξης3. Μία από τις αρχές αυτές αναφέρει ότι
η συµµετοχή των µεταναστών στη δηµοκρατική διαδικασία και στη διαµόρφωση πολιτικών
και µέτρων ένταξης ευνοεί την ένταξή τους. Το 2005, η Επιτροπή υιοθέτησε ένα «Κοινό
πρόγραµµα για την ένταξη» προτείνοντας µέτρα για την υλοποίηση των κοινών βασικών
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αρχών4. ∆ιατύπωσε προτάσεις όπως, σε εθνικό επίπεδο, την εκπόνηση προγραµµάτων
προετοιµασίας για ενεργό συµµετοχή στα κοινά και πολιτογράφηση και, σε επίπεδο ΕΕ,
προώθηση της έρευνας και του διαλόγου σχετικά µε ζητήµατα ταυτότητας και συµµετοχής
στα κοινά. Η τρίτη ετήσια έκθεση για τη µετανάστευση και την ένταξη5 επιβεβαιώνει τη
σηµασία των διάφορων µορφών συµµετοχής στα κοινά για την ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών.
Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου για την ενίσχυση των πολιτικών ένταξης στην ΕΕ µε
την προώθηση της ενότητας στην πολυµορφία, που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2007,
καλούν τα κράτη µέλη, µε την υποστήριξη της Επιτροπής, να εξετάσουν και να
αποσαφηνίσουν τις διάφορες έννοιες της συµµετοχής και της ιθαγένειας και να ανταλλάξουν
εµπειρίες όσον αφορά τα συστήµατα πολιτογράφησης.
2.3.

Προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας

Οι πολίτες πρέπει να ενηµερώνονται για την ευρωπαϊκή ιθαγένειά τους, τα οφέλη, καθώς και
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται, ώστε να αναπτύξουν το αίσθηµα
της ευρωπαϊκής ταυτότητας και να υποστηρίξουν πλήρως την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Πρωτοβουλίες όπως το Κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την προώθηση της συµµετοχής
του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά6, το οποίο υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2004-2006, και
το «Πρόγραµµα Ευρώπη για τους πολίτες»7 για την περίοδο 2007-2013 παρέχουν στην
Ένωση σηµαντικά µέσα για την προώθηση της ενεργού συµµετοχής του ευρωπαίου πολίτη
στα κοινά.
3.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ

3.1.

Έκθεση σχετικά µε τις τρεις οδηγίες για το δικαίωµα διαµονής των οικονοµικά
µη ενεργών πολιτών της Ένωσης

Τον Απρίλιο του 2006, η Επιτροπή εξέδωσε την τρίτη έκθεσή της8 σχετικά µε την εφαρµογή
των τριών οδηγιών9 για το δικαίωµα διαµονής των πολιτών της ΕΕ που είναι φοιτητές,
οικονοµικά µη ενεργοί ή συνταξιούχοι, που καλύπτει την περίοδο από το 2003 έως το 2005.
3.2.

Οδηγία 2004/38: ενίσχυση της ιθαγένειας

Η πιο σηµαντική εξέλιξη στον τοµέα αυτόν ήταν η έναρξη ισχύος, στις 30 Απριλίου 2006, της
οδηγίας 2004/38 για το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών
τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών. Η
οδηγία:
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• κωδικοποιεί σε ένα ενιαίο κείµενο το περίπλοκο σύνολο της νοµοθεσίας και την
πλούσια νοµολογία του ∆ΕΚ και δηµιουργεί ένα ενιαίο νοµικό καθεστώς στο
πλαίσιο της ιθαγένειας,
• διευκολύνει την άσκηση του δικαιώµατος διαµονής µε την απλοποίηση των όρων
και των διατυπώσεων (π.χ. µε την κατάργηση του συστήµατος αδειών διαµονής
για τους πολίτες της Ένωσης),
• ενισχύει τα δικαιώµατα των µελών της οικογένειας (π.χ. µε την επέκταση των
δικαιωµάτων της οικογενειακής επανένωσης στους καταχωρηµένους
συντρόφους),
• δηµιουργεί δικαίωµα µόνιµης διαµονής άνευ όρων µετά από πέντε έτη συνεχούς
νόµιµης διαµονής στο κράτος µέλος υποδοχής και
• αυξάνει την προστασία κατά της απέλασης για τους πολίτες της Ένωσης και τα
µέλη των οικογενειών τους για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας και
δηµόσιας υγείας.
Οι πολίτες θα µπορούν να ασκούν πλήρως τα ενισχυµένα δικαιώµατά τους µόνο αν είναι
πλήρως ενηµερωµένοι για αυτά. Ο οδηγός Πώς να επωφεληθείτε καλύτερα από την οδηγία
2004/38/EΚ έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες της Ένωσης να εξοικειωθούν
περισσότερο µε τη νοµοθεσία µεταφράζοντάς την σε γλώσσα φιλική προς το χρήστη10.
∆ιανεµήθηκαν περισσότερα από 16 000 αντίτυπα του οδηγού σε 19 γλώσσες σε όλη την ΕΕ.
Ο έλεγχος της ορθής εφαρµογής της οδηγίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την
Επιτροπή11. Από τον Ιούνιο του 2006 έως τον Φεβρουάριο του 2007, κινήθηκαν 19
διαδικασίες επί παραβάσει λόγω µη ανακοίνωσης των εθνικών µέτρων υλοποίησης: τον
Ιούνιο του 2007 παρέµεναν ανοικτές οι 15 από αυτές, 4 από τις οποίες παραπέµφθηκαν στο
∆ΕΚ. Το 2007, η Επιτροπή ξεκίνησε µία µελέτη που εξετάζει τη συµµόρφωση των µέτρων
µεταφοράς. Ωστόσο, έχουν ήδη εντοπιστεί ορισµένοι προβληµατικοί τοµείς µη ορθής
εφαρµογής της οδηγίας µε βάση καταγγελίες προσώπων, αναφορές και κοινοβουλευτικές
ερωτήσεις.
Τα µέλη της οικογένειας που προέρχονται από τρίτη χώρα εξακολουθούν να
αντιµετωπίζουν προβλήµατα, όχι µόνο όσον αφορά την άδεια εισόδου, αλλά και τη χορήγηση
δελτίων διαµονής. Έχουν το δικαίωµα να διαµένουν µε τους πολίτες της Ένωσης απλώς και
µόνο λόγω του οικογενειακού τους δεσµού, αλλά σε ορισµένα κράτη µέλη απαιτείται να
προσκοµίσουν έγγραφα ή να υποβληθούν σε διαδικασίες που δεν επιτρέπονται από την
οδηγία. Η Επιτροπή έκανε και θα συνεχίσει να κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχει το
άρθρο 226 ΕΚ, ώστε να διασφαλισθεί η συµµόρφωση µε την οδηγία.
Πολλές καταγγελίες αφορούν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία τα οποία συναντούν οι
πολίτες της Ένωσης που ταξιδεύουν σε άλλο κράτος µέλος εξαιτίας των εγγράφων που
απαιτούνται από τις συνοριακές αρχές και τους αεροµεταφορείς. Τον Ιούνιο του 2005 η
Επιτροπή κάλεσε όλα τα κράτη µέλη να ελέγξουν ότι η εθνική νοµοθεσία και πρακτική,
συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων και των κανονισµών που εφαρµόζονται στις
10
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αεροπορικές εταιρείες και από αυτές, είναι σύµφωνες µε το κοινοτικό δίκαιο. Μετά την
παρέµβαση της Επιτροπής, δεν υπήρξαν ουσιαστικά άλλες καταγγελίες στο συγκεκριµένο
τοµέα.
Σε αρκετές αποφάσεις12 το ∆ΕΚ υπενθύµισε ότι το δικαίωµα διαµονής στην επικράτεια ενός
κράτους µέλους αναγνωρίζεται απευθείας σε κάθε πολίτη της Ένωσης από το άρθρο 18 ΕΚ
και υπογράµµισε ότι το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας πρέπει να ερµηνεύεται µε βάση τα
θεµελιώδη δικαιώµατα και συγκεκριµένα το δικαίωµα προστασίας της οικογενειακής ζωής
και την αρχή της αναλογικότητας.
3.3.

Μεταβατικές
εργαζοµένων

διατάξεις

στον

τοµέα

της

ελεύθερης

κυκλοφορίας

των

Επί του παρόντος ισχύουν µεταβατικές διατάξεις για µέγιστη περίοδο 7 ετών, που
διαιρούνται σε τρία διαφορετικά στάδια, όσον αφορά τους υπηκόους των 8 κρατών µελών
που προσχώρησαν την 1.5.200413 (ΕΕ-8) και τους υπηκόους της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας µετά την προσχώρηση των χωρών τους την 1.1.2007.
Έως τον Μάιο του 2007, εννέα από τα δεκαπέντε κράτη µέλη14 είχαν ανοίξει τις αγορές
εργασίας τους στους υπηκόους των κρατών µελών της ΕΕ-8 και δέκα από τα είκοσι πέντε
κράτη µέλη είχαν ανοίξει τις αγορές εργασίας τους στους υπηκόους της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας15. Άλλα κράτη µέλη περιορίζουν την πρόσβαση εργαζοµένων από τις
συγκεκριµένες χώρες σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο µε την εφαρµογή ενός συστήµατος
αδειών εργασίας, ωστόσο συχνά µε τροποποιήσεις και απλουστευµένες διαδικασίες.
Η Επιτροπή παρουσίασε µία έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία των µεταβατικών
διατάξεων16 το 2006. Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι ροές κινητικότητας
υπήρξαν πολύ περιορισµένες και διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω ροές είχαν θετικές επιπτώσεις
στις οικονοµίες των κρατών µελών της ΕΕ-15. Η Επιτροπή συνιστά να εξεταστεί προσεκτικά
κατά πόσον είναι αναγκαία η συνέχιση των περιορισµών, µε βάση τη νέα κατάσταση των
αγορών εργασίας τους και τα στοιχεία της έκθεσης.
3.4.

Άλλα θέµατα

Πολλοί πολίτες της Ένωσης αξιοποίησαν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τα δικαιώµατα
ελεύθερης κυκλοφορίας που ισχύουν επίσης στην Ελβετία, παρόµοια µε εκείνα που ισχύουν
στην ΕΕ, στο πλαίσιο της συµφωνίας µεταξύ της ΕΚ και των κρατών µελών της και της
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων17. Από την 1η
Ιουνίου 2007, οι πολίτες της Ένωσης από τα κράτη µέλη της ΕΕ-15, την Κύπρο και τη Μάλτα
µπορούν να κυκλοφορούν στην Ελβετία και να διαµένουν εκεί χωρίς κανένα περιορισµό.
Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγµατεύσεις που αφορούν την προσαρµογή της Συµφωνίας
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Βλέπε, µεταξύ άλλων, τις υποθέσεις C-200/02 Chen, C-215/03 Oulane, C-157/03 Επιτροπή κατά
Ισπανίας, C-503/03 Επιτροπή κατά Ισπανίας, C-258/04 Ιωαννίδης, C-1/05 Jia, C-50/06 Επιτροπή κατά
των Κάτω Χωρών.
Εκτός από την Κύπρο και τη Μάλτα.
Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωµένο
Βασίλειο.
Τσεχική ∆ηµοκρατία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία,
Φινλανδία και Σουηδία.
COM(2006) 48 τελικό.
ΕΕ L 114 της 20.4.2002.
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ΕΟΧ µε βάση την οποία θα ισχύει η οδηγία 2004/38 στα κράτη µέλη της ΕΖΕΣ (Λιχτενστάιν,
Νορβηγία και Ισλανδία).
Όσον αφορά το θέµα του επαναπατρισµού της σορού αποβιωσάντων, µε το οποίο έχει
ασχοληθεί επανειληµµένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η τέταρτη έκθεση για την
ιθαγένεια, οι υπηρεσίες των γραφείων κηδειών περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (οδηγία 2006/123). Παρόλο που δεν
αποτελεί διάταξη που διέπει ενιαία σε επίπεδο ΕΕ τον επαναπατρισµό της σορού
αποβιωσάντων, θα καταστήσει ευκολότερη για τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών την
άσκηση των δραστηριοτήτων τους σε διασυνοριακό επίπεδο.
4.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

4.1.

Έκθεση για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004 και
προετοιµασία για τις εκλογές του 2009

Τον ∆εκέµβριο του 2006, η Επιτροπή εξέδωσε µία έκθεση για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου του 200418. Παρόλο που παρατηρείται µια γενική τάση µείωσης της
συµµετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές (45% το 2004, 50% το 1999 και 56% το 1994),
σηµειώνεται αύξηση της συµµετοχής των πολιτών της Ένωσης που ζουν σε κράτος µέλος
διαφορετικό από εκείνο της καταγωγής τους. Το 2004, εγγράφηκαν για να ψηφίσουν στο
κράτος κατοικίας τους περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι
αποτελούσαν σχεδόν το 12%, σε σύγκριση µε το 5,9% το 1994 και το 9% το 1999. Η αύξηση
της συµµετοχής εξηγείται από τη µεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών στο εσωτερικό της
ΕΕ και από τις προσπάθειες των κρατών µελών να τους ενηµερώνουν για τα δικαιώµατά
τους. Ωστόσο, λιγότεροι υποβάλλουν υποψηφιότητα: 62 το 1999 έναντι 57 το 2004 (από
τους οποίους εξελέγησαν τρεις). Στις πιθανές εξηγήσεις για το χαµηλό αριθµό αλλοδαπών
υποψηφίων περιλαµβάνεται η δυσχερής διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας που
προβλέπεται επί του παρόντος στην οδηγία 93/10919.
Σε µια προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων που εντοπίζονται από την έκθεση, η
Επιτροπή πρότεινε ταυτόχρονα την τροποποίηση της οδηγίας 93/109 µε τη θέσπιση µέτρων
τα οποία ελαφρύνουν το φόρτο των υποψηφίων και των κρατών µελών, ενώ παρέχουν τις
απαραίτητες εγγυήσεις κατά των καταχρήσεων20.
4.2.

Εξελίξεις στη νοµολογία

Στις αποφάσεις του της 12.9.200621 το ∆ΕΚ επισήµανε ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, τα κράτη µέλη είναι αρµόδια να ρυθµίζουν τα ζητήµατα σχετικά µε την εκλογική
διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα οποία δεν έχουν εναρµονιστεί σε κοινοτικό
επίπεδο, και ιδίως εκείνα που αφορούν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Ωστόσο, οφείλουν να σέβονται το κοινοτικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων των γενικών
18

19

20
21
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COM(2006) 790 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2004 - Έκθεση
της Επιτροπής σχετικά µε τη συµµετοχή των πολιτών της ΕΕ στα κράτη µέλη κατοικίας τους (οδηγία
93/109) και το εκλογικό πλαίσιο (απόφαση 76/787 όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2002/772).
Οδηγία 93/109/ΕΚ της 6ης ∆εκεµβρίου 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) 791.
C-145/04 Ισπανία κατά ΗΒ και C-300/04 Eman και Sevinger.
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αρχών του. Η συγκεκριµένη υποχρέωση εµποδίζει τη διαφορετική µεταχείριση υπηκόων σε
ανάλογες συνθήκες, εκτός αν αυτή αιτιολογείται αντικειµενικά.
4.3.

Πολιτικά κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Τον Ιούνιο του 2007, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για να καταστεί δυνατή η ίδρυση
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυµάτων. Η πρόταση τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2004/2003 σχετικά µε τα πολιτικά κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη χρηµατοδότησή
τους. Βασίζεται στο άρθρο 191 ΕΚ, το οποίο αναγνωρίζει ότι τα πολιτικά κόµµατα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση και συµβάλλουν
στη δηµιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της
Ένωσης. Συνολικά δέκα πολιτικά κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαµβάνουν χρηµατοδότηση
µέσω του κανονισµού, την οποία διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο
προϋπολογισµός για τους σκοπούς των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
καθορίστηκε στα 10,4 εκατοµµύρια ευρώ το 2007.
4.4.

Αποτελεσµατική συµµετοχή των πολιτών της Ένωσης στην πολιτική ζωή των
κρατών µελών κατοικίας τους

Για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες της Ένωσης µπορούν να ασκούν τα εκλογικά τους
δικαιώµατα στο κράτος µέλος κατοικίας τους στις δηµοτικές, κοινοτικές και ευρωπαϊκές
εκλογές, υπό τους ιδίους όρους µε τους υπηκόους, η Επιτροπή πραγµατοποιεί αξιολόγηση της
νοµοθεσίας των κρατών µελών των οποίων το εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει σε αλλοδαπούς
πολίτες της Ένωσης να γίνουν µέλη πολιτικών κοµµάτων και/ή να ιδρύσουν πολιτικά
κόµµατα. Ο αποκλεισµός των πολιτών της Ένωσης από το δικαίωµα να ιδρύσουν ή να γίνουν
µέλη πολιτικού κόµµατος στο κράτος µέλος κατοικίας τους µπορεί να εµποδίσει την
αποτελεσµατική άσκηση του δικαιώµατός τους να υποβάλουν υποψηφιότητα. Η Επιτροπή θα
ζητήσει από το εν λόγω κράτος µέλος να εξαλείψει τους συγκεκριµένους περιορισµούς και,
όπου κρίνει απαραίτητο, θα κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχει το άρθρο 226 ΕΚ.
Οι προηγούµενες εκθέσεις για την ιθαγένεια επισήµαναν την ανησυχία πολλών πολιτών της
Ένωσης σχετικά µε το γεγονός ότι στα περισσότερα κράτη µέλη οι αλλοδαποί πολίτες της
Ένωσης στερούνται του δικαιώµατος συµµετοχής στις εθνικές ή περιφερειακές εκλογές
στη χώρα κατοικίας τους. Η ανησυχία των πολιτών επιβεβαιώθηκε από τις επανειληµµένες
ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δηµόσια ανταπόκριση κατά την περίοδο
αναφοράς. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να εξετάσουν το συγκεκριµένο θέµα, ώστε να
προωθήσουν τη συµµετοχή των πολιτών της Ένωσης στην πολιτική ζωή της χώρας κατοικίας
τους.
4.5.

Εκλογικά δικαιώµατα στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές

Τέλος, όσον αφορά τα εκλογικά δικαιώµατα στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές, η οδηγία
94/80 τροποποιήθηκε από την οδηγία 2006/106 στην οποία προστέθηκαν αναφορές στους
κύριους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης των νέων κρατών µελών.
5.

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το κεκτηµένο στον τοµέα της διπλωµατικής και προξενικής προστασίας είναι πολύ
περιορισµένο. Εκτός από την απόφαση 96/409/ΚΕΠΠΑ περί θεσπίσεως του προσωρινού
ταξιδιωτικού εγγράφου, περιλαµβάνει την απόφαση 95/553 σχετικά µε την προστασία των
πολιτών της ΕΕ εκ µέρους των διπλωµατικών και προξενικών αντιπροσωπειών, η οποία
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τέθηκε σε ισχύ µόλις τον Μάιο του 2002, εξαιτίας των δυσχερών νοµοθετικών διαδικασιών
που απαιτούνταν για την υιοθέτησή της από τα κράτη µέλη.
Οι πολίτες της Ένωσης ολοένα και περισσότερο ταξιδεύουν και ζουν σε τρίτες χώρες. Η
EUROSTAT22 υπολόγισε ότι ο αριθµός των ταξιδιών που έγιναν το 2005 σε προορισµούς
εκτός ΕΕ ήταν περίπου 80 εκατοµµύρια. Περισσότεροι από τους µισούς πολίτες της Ένωσης
σκοπεύουν να ταξιδέψουν σε τρίτη χώρα κατά τα επόµενα 3 έτη23. Η περιορισµένη
αντιπροσώπευση των κρατών µελών σε τρίτες χώρες (στις 107 από τις 166 τρίτες χώρες
αντιπροσωπεύονται το πολύ 10 κράτη µέλη) και η εµπειρία που αποκοµίστηκε από τις
πρόσφατες κρίσεις (όπως το τσουνάµι στην Ασία και η κρίση στο Λίβανο) έδειξαν ότι
υπάρχει περιθώριο για βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των προξενικών και
διπλωµατικών αρχών.
Η Επιτροπή, µετά την έκδοση της Πράσινης Βίβλου για τη διπλωµατική και προξενική
προστασία των υπηκόων της Ένωσης στις τρίτες χώρες24 στις 28.11.2006, παρουσίασε
ένα πρόγραµµα δράσης για τα έτη 2007-200925, το οποίο προτείνει µια σειρά µέτρων για
την ενίσχυση της εν λόγω προστασίας, και µια σύσταση στα κράτη µέλη να συµπεριλάβουν
το κείµενο του άρθρου 20 στα διαβατήρια26.
6.

ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαµένει ή έχει την
καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος, έχουν το δικαίωµα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για θέµα που εµπίπτει στους τοµείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και το οποίο αφορά άµεσα τον υποβάλλοντα την αναφορά (άρθρα 21 και 194
ΕΚ). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε 1002 αναφορές το 2004 (623 από τις οποίες έγιναν
αποδεκτές), 1032 αναφορές το 2005 (628 αποδεκτές) και 1021 αναφορές το 2006 (667
αποδεκτές). Το ένα τρίτο έως το ένα τέταρτο των αναφορών σχετίζεται µε διαδικασίες επί
παραβάσει ή οδηγεί σ’ αυτές.
Μπορούν επίσης να υποβληθούν καταγγελίες στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή σχετικά µε
περιπτώσεις κακής διοίκησης στα πλαίσια της δράσης των κοινοτικών οργάνων ή
οργανισµών (άρθρα 21 και 195 ΕΚ). Ο ∆ιαµεσολαβητής διαπιστώνει συνεχή αύξηση των
καταγγελιών, κυρίως λόγω της προσχώρησης των νέων κρατών µελών: ελήφθησαν 3726
καταγγελίες το 2004, 3920 το 2005 και 3830 το 2006. Οι περισσότερες καταγγελίες κρίνεται
ότι δεν εµπίπτουν στο πλαίσιο της εντολής του ∆ιαµεσολαβητή ή δεν γίνονται αποδεκτές, ενώ
οι περισσότερες από αυτές (κατά µέσο όρο 94,5% κατά την περίοδο 2004-2006)
υποβάλλονται από ιδιώτες27.
Με την απόφαση 2005/46, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε δεύτερη εντολή στον Ν.
∆ιαµαντούρο για τη θέση του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή, από τις 11 Ιανουαρίου 2005.

22
23
24
25
26
27
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Βάση δεδοµένων για τον πληθυσµό, το µέρος που αφορά τον τουρισµό. Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν
ταξίδια αναψυχής και επαγγελµατικά ταξίδια µε διάρκεια µεγαλύτερη από µία ηµέρα το 2005.
Ευρωβαρόµετρο αριθ. 118 του Ιουλίου 2006.
COM(2006) 712.
COM(2007) 767 τελικό.
C(2007) 5841 τελικό.
Οι ετήσιες εκθέσεις του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή διατίθενται στο δικτυακό τόπο:
http://www.ombudsman.europa.eu/report/el/default.htm.
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7.

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το ∆ΕΚ εξέδωσε ορισµένες σηµαντικές αποφάσεις28 σε αυτόν τον τοµέα κατά τη διάρκεια
της περιόδου αναφοράς. Υπενθύµισε ότι η ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης τείνει να
αποτελέσει τη θεµελιώδη ιδιότητα των υπηκόων των κρατών µελών, η οποία εξασφαλίζει
την ίδια νοµική µεταχείριση σε όσους από αυτούς τελούν στην ίδια κατάσταση, ανεξάρτητα
από τη ιθαγένειά τους, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται ρητά, και ότι οι
πολίτες της Ένωσης που διαµένουν νόµιµα σε ένα κράτος µέλος µπορούν να βασίζονται στο
άρθρο 12 ΕΚ για όλες τις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο καθ' ύλην πεδίο εφαρµογής του
δικαίου της ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν το δικαίωµα ελεύθερης
κυκλοφορίας και διαµονής σε άλλο κράτος µέλος.
Το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης αποσαφηνίζεται περαιτέρω από την οδηγία 2004/38. Το
άρθρο 24 παράγραφος 2 επιτρέπει δύο εξαιρέσεις στο συγκεκριµένο κανόνα: κατά τους
πρώτους τρεις µήνες διαµονής, ή για µεγαλύτερη περίοδο στην περίπτωση των ατόµων που
αναζητούν εργασία, τα κράτη µέλη δεν οφείλουν να χορηγούν το δικαίωµα για κοινωνική
ενίσχυση σε πολίτες της Ένωσης εκτός από τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους
ή όσους διατηρούν αυτή την ιδιότητα ή τα µέλη των οικογενειών τους. Τα κράτη επίσης δεν
οφείλουν να χορηγούν στα εν λόγω πρόσωπα σπουδαστική βοήθεια που αποτελείται από
υποτροφίες σπουδαστών ή σπουδαστικά δάνεια, πριν από την απόκτηση του δικαιώµατος
µόνιµης διαµονής.
Στην υπόθεση Garcia Avello29 το ∆ΕΚ αποφάσισε ότι τα άρθρα 12 και 17 ΕΚ δεν επιτρέπουν
στις εθνικές αρχές να απορρίπτουν αίτηση αλλαγής επωνύµου που υποβάλλεται εξ ονόµατος
ανήλικων πολιτών της Ένωσης µε διπλή εθνικότητα, ώστε να µπορούν να φέρουν το επώνυµο
που τους αναγνωρίζεται βάσει του δικαίου και της παράδοσης του δεύτερου κράτους µέλους
της ιθαγένειάς τους. Η Επιτροπή εξέτασε τα µέτρα που θέσπισαν τα κράτη µέλη για να
συµµορφωθούν µε την απόφαση και κίνησε ως προς αυτό τρεις διαδικασίες επί παραβάσει
από τον Οκτώβριο του 2005 έως το 2006.
8.

ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η ανταπόκριση των πολιτών αποτελεί βασικό µέσο για τον εντοπισµό των παραβάσεων του
δικαίου της ΕΚ από τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή εξακολουθεί να λαµβάνει πολυάριθµες
ερωτήσεις που προβάλλουν ως επιχείρηµα παραβιάσεις των δικαιωµάτων πολιτών, ιδίως του
δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας. Ενώ τα δικαιώµατα ελεύθερης κυκλοφορίας και
διαµονής αποτελούν ίσως δύο από τα πιο απτά δικαιώµατα που διαθέτουν οι πολίτες της
Ένωσης, ο µεγάλος αριθµός των εθνικών αρχών που τείνουν να περιορίζουν την
αποτελεσµατική άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων (από τους φύλακες των συνόρων έως τις
αρµόδιες για τη µετανάστευση αρχές και τα τοπικά συµβούλια) σηµαίνει ότι συχνά η
εφαρµογή του δικαίου της ΕΚ δεν είναι οµοιόµορφη στην ΕΕ.
Ως προς αυτό, πρέπει να γίνει αναφορά στην επιτυχία του µηχανισµού SOLVIT30, ο οποίος
θεσπίστηκε από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη τον Ιούλιο του 2002. Ο µηχανισµός
SOLVIT βοηθά τους πολίτες της Ένωσης και τις επιχειρήσεις να βρουν γρήγορες και
πρακτικές λύσεις για προβλήµατα που προκύπτουν από τη µη ορθή εφαρµογή του δικαίου της
ΕΚ από τις εθνικές διοικήσεις, εντός προθεσµίας δέκα εβδοµάδων. Κέντρα SOLVIT
δηµιουργήθηκαν στα 27 κράτη µέλη, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη

28
29
30
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Βλέπε ιδίως τις υποθέσεις C-456/02, Trojani και C-209/03 Bidar.
C-148/02.
Βλέπε http://ec.europa.eu/solvit και την ετήσια έκθεση SOLVIT SEC (2007)585.
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Νορβηγία. Όλα τα κέντρα αποτελούν µέρος των εθνικών διοικήσεων, ενώ η Επιτροπή
παρακολουθεί και διευκολύνει το έργο του δικτύου.
Από τότε που θεσπίστηκε ο µηχανισµός SOLVIT, η εισροή υποθέσεων έχει αυξηθεί από 12
σε 70 νέες υποθέσεις το µήνα. Το ποσοστό επίλυσης φθάνει κατά µέσο όρο περίπου το 80%
και ο χρόνος χειρισµού των υποθέσεων κατά την περίοδο 2004-2007 ήταν περίπου 65
ηµερολογιακές ηµέρες. Η πλειονότητα των καταγγελιών (66%) υποβάλλεται από πολίτες και
αφορά τα δικαιώµατα διαµονής, τη θεώρηση διαβατηρίων, την κοινωνική ασφάλιση, την
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων και τη φορολογία. Ο µηχανισµός SOLVIT
αποδίδει πολύ καλά, αλλά τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά κέντρα
SOLVIT διαθέτουν επαρκές προσωπικό, το οποίο δεν ισχύει επί του παρόντος στα µισά
σχεδόν κέντρα.
Ενώ η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ενιαία εφαρµογή του δικαίου της ΕΚ από
τα κράτη µέλη και να κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχει το άρθρο 226 ΕΚ, ώστε να
παρακινεί τα κράτη µέλη να συµµορφώνονται µε το δίκαιο της ΕΚ το ταχύτερο δυνατόν, θα
συνεχίσει να προωθεί εναλλακτικούς µηχανισµούς διευθέτησης των διενέξεων, οι οποίοι
µπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί, αποδοτικοί και λιγότερο δυσκίνητοι όσον
αφορά την επίλυση των προβληµάτων των πολιτών.
9.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΕΙΩ∆Η ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Επιτροπή τοποθετεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα στο επίκεντρο της πολιτικής της. Σε αυτό το
πλαίσιο, από το 2004 η οµάδα των Επιτρόπων που είναι αρµόδια για τα θεµελιώδη
δικαιώµατα, την καταπολέµηση των διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες καθοδηγεί την
πολιτική και διασφαλίζει τη συνεκτικότητα των πρωτοβουλιών της Επιτροπής στους
συγκεκριµένους τοµείς, καθώς και στον τοµέα της ένταξης των µειονοτήτων.
Ενώ τα περισσότερα δικαιώµατα που κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της ΕΕ δεν περιορίζονται στους πολίτες της Ένωσης, ορισµένα δικαιώµατα
συνδέονται µε την ιθαγένεια της Ένωσης, π.χ. τα εκλογικά δικαιώµατα (άρθρα 39 και 40), το
δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής (άρθρο 45) και το δικαίωµα διπλωµατικής
και προξενικής προστασίας (άρθρο 46).
9.1.

Το πρόγραµµα «Θεµελιώδη δικαιώµατα και ιθαγένεια» 2007-2013

Το Συµβούλιο δηµιούργησε ένα σηµαντικό µέσο στον τοµέα της ιθαγένειας στις 19 Απριλίου
2007, όταν εξέδωσε την απόφαση 2007/252/ΕΚ για τη θέσπιση, για την περίοδο 20072013, του ειδικού προγράµµατος «Θεµελιώδη δικαιώµατα και ιθαγένεια» εντός του
γενικού προγράµµατος «Θεµελιώδη δικαιώµατα και δικαιοσύνη»31. Το πρόγραµµα δίνει νέα
ώθηση στις πολιτικές της ΕΕ για τα θεµελιώδη δικαιώµατα και την ιθαγένεια, διότι ένας από
τους βασικούς του στόχους είναι η προώθηση µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας που θα βασίζεται
στο σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων που
απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης. Η κοινοτική χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του
προγράµµατος µπορεί να λαµβάνει τη µορφή είτε επιδοτήσεων είτε δηµόσιων συµβάσεων
προµηθειών.

31
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ΕΕ L 110 της 27.4.2007, σ. 33, διορθωτικό ΕΕ L 141 της 2.6.2007, σελίδα 83.
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9.2.

Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδρύθηκε την 1η Μαρτίου
200732, αντικαθιστώντας το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινοµένων Ρατσισµού και
Ξενοφοβίας. Στόχος του Οργανισµού είναι η παροχή συνδροµής και συµβουλών
εµπειρογνωµόνων σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα στα συναφή θεσµικά όργανα της
Κοινότητας και στα κράτη µέλη όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της ΕΚ. Τα τρία βασικά του
καθήκοντα αφορούν τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση πληροφοριών και δεδοµένων,
τη διατύπωση και δηµοσίευση συµβουλών και εκθέσεων, καθώς και την προώθηση του
διαλόγου και την αύξηση της ευαισθητοποίησης στην κοινωνία των πολιτών.

32
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 168/2007 της 15ης Φεβρουαρίου 2007.
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