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Αποστολές εκλογικής παρατήρησης: καλές οι προσπάθειες για την 
παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις συστάσεις, αλλά η 
γενικότερη επίβλεψη πρέπει να βελτιωθεί, δηλώνουν οι ελεγκτές 
της ΕΕ 

Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για τη στήριξη των χωρών κατά την υλοποίηση των 
συστάσεων που διατυπώνουν οι εκλογικοί παρατηρητές της ΕΕ, σύμφωνα με νέα έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, μπορεί μεν ο τρόπος 
παρουσίασης των συστάσεων να βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια, ωστόσο θα πρέπει, κατά 
την κατάρτισή τους, να πραγματοποιούνται περισσότερες διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της κάθε χώρας. 

Οι εκλογικοί παρατηρητές της ΕΕ, χωρίς να παρεμβαίνουν στην οργάνωση των εκλογών αυτή 
καθαυτή, συγκεντρώνουν και αναλύουν γεγονότα σχετικά με την εκλογική διαδικασία και 
προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Δύο μήνες μετά την ημέρα των εκλογών, εκδίδουν 
συνολική έκθεση με συστάσεις για βελτιώσεις του πλαισίου που θα εφαρμοστεί σε μελλοντικές 
εκλογικές αναμετρήσεις. Οι συστάσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εγγραφή 
ψηφοφόρων μέχρι την εκλογική βία και παρουσιάζονται στις αρχές της χώρας υποδοχής, οι 
οποίες, ωστόσο, δεν δεσμεύονται επισήμως για την υλοποίησή τους.  

Οι ελεγκτές αξιολόγησαν κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν παράσχει αρκετή στήριξη προκειμένου να διευκολύνουν την 
υλοποίηση των συστάσεων των αποστολών παρατήρησης στις εξής χώρες υποδοχής: Γκάνα, 
Ιορδανία, Νιγηρία και Σρι Λάνκα. Επικεντρώθηκαν στις εκλογές που αποτέλεσαν αντικείμενο 
παρατήρησης από το 2010 και έπειτα. 

«Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της εκλογικής παρατήρησης είναι σημαντικό να 
παρακολουθείται η συνέχεια που δίδεται στις συστάσεις», δήλωσε ο Ville Itälä, Μέλος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Αν η χώρα υποδοχής δεν 
αποκαθιστά τις αδυναμίες της εκλογικής διαδικασίας, υπάρχει ο κίνδυνος οι συγκεκριμένες 
αδυναμίες να συνεχίσουν να εμφανίζονται αλλά ακόμη και να εξαπλωθούν σε επόμενες 
εκλογικές αναμετρήσεις». 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή είχαν καταβάλει εύλογες προσπάθειες για 
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την υποστήριξη της υλοποίησης των συστάσεων. Ο τρόπος παρουσίασης των συστάσεων έχει 
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να πραγματοποιούνται περισσότερες 
διαβουλεύσεις στις χώρες υποδοχής. Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή συμμετείχαν στον πολιτικό διάλογο 
και παρείχαν εκλογική βοήθεια για να στηρίξουν την υλοποίηση των συστάσεων, ωστόσο δεν 
πραγματοποιούνται αρκετά συχνά αποστολές παρακολούθησης των εκλογών . Τέλος, οι 
ελεγκτές θεωρούν ότι δεν πραγματοποιείται επισκόπηση των συστάσεων σε κεντρικό επίπεδο 
ούτε συστηματική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής τους. 

Το κόστος των αποστολών εκλογικής παρατήρησης ποικίλλει σημαντικά και εξαρτάται από τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε αποστολής. Ωστόσο, βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων 
αριθμητικών στοιχείων, το μέσο κόστος ανέρχεται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ 2015 και 
2017, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για την εκλογική παρατήρηση ανέρχονταν κατά μέσο 
όρο σε περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Οι ελεγκτές συνιστούν στην ΕΥΕΔ τα εξής: 

• να μεριμνά ώστε οι συστάσεις να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τα υποδείγματα 
σύνταξης κειμένων, 

• να διασφαλίζει ότι, πριν από την οριστικοποίηση της έκθεσης, η ομάδα της αποστολής συζητά με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη στη χώρα υποδοχής το περιεχόμενο των συστάσεων, 

• να μεριμνά ώστε η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
προγραμματίζεται τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, 

• όπου αυτό είναι δυνατό, να τοποθετεί αποστολές παρακολούθησης σε χώρες που έχουν 
ήδη φιλοξενήσει αποστολές παρατήρησης, 

• να δημιουργήσει μια κεντρική τράπεζα δεδομένων με τις συστάσεις και να καταγράφει 
την πρόοδο ως προς την υλοποίησή τους. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η εκλογική παρατήρηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προαγωγή της δημοκρατίας, των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Η χρηστή διαχείριση των εκλογών μπορεί 
να συμβάλει στην ειρηνική μεταβίβαση της πολιτικής εξουσίας. Από τότε που καταρτίστηκε η 
μεθοδολογία της σχετικά με την εκλογική παρατήρηση το 2000, η ΕΕ έχει διεξαγάγει 138 
αποστολές εκλογικής παρατήρησης σε 66 χώρες στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και τη 
Λατινική Αμερική. Περίπου το ήμισυ των αποστολών εκλογικής παρατήρησης της ΕΕ 
πραγματοποιούνται στην Αφρική. 

Επικεφαλής των αποστολών εκλογικής παρατήρησης είναι συνήθως ένας βουλευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος ορίζεται από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και ενεργεί ως επικεφαλής παρατηρητής 
της αποστολής. Οι εκλογικοί παρατηρητές της ΕΕ υποχρεούνται να είναι αυστηρά αμερόληπτοι 
και να μην επιδεικνύουν προκατάληψη είτε υπέρ είτε κατά οποιασδήποτε πλευράς στο πλαίσιο 
μιας εκλογικής διαδικασίας. 
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Η ειδική έκθεση αριθ. 22/2017, με τίτλο «Αποστολές εκλογικής παρατήρησης – καλές οι 
προσπάθειες για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις συστάσεις, αλλά η 
γενικότερη επίβλεψη πρέπει να βελτιωθεί», είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ 
(eca.europa.eu) σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 
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