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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες

Οι διαδικασίες για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται τόσο από την
ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει κοινούς κανόνες για όλα τα κράτη μέλη, όσο και από ειδικές
εθνικές διατάξεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών. Οι κοινοί κανόνες
θεσπίζουν την αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης και καθορίζουν ορισμένες περιπτώσεις
ασυμβιβάστου με την εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλά άλλα
σημαντικά θέματα, όπως το εκλογικό σύστημα και ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών,
διέπονται από τις εθνικές νομοθεσίες.

Νομική βάση

Άρθρο 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και άρθρα 20, 22 και 223 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Πράξη Της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία[1], απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του
Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση αυτής
της πράξης.

Κοινοί κανόνες

Α. Αρχές
Οι ιδρυτικές Συνθήκες προέβλεπαν μεν ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα
ορίζονταν αρχικά από τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά περιελάμβαναν διάταξη η οποία προέβλεπε
εκλογές με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Το Συμβούλιο εφάρμοσε τη διάταξη αυτή πριν από
τις πρώτες άμεσες εκλογές του 1979, μέσω της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της
εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία.
Άλλαξε ριζικά τη θεσμική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποτελεί το έγγραφο που
θεμελιώνει μια πιο δημοκρατική ΕΕ.
Το 1992, η Συνθήκη του Μάαστριχτ προέβλεψε ότι οι εκλογές πρέπει να πραγματοποιούνται
κατά ενιαία διαδικασία και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει πρόταση για τον
σκοπό αυτόν και την υποβάλλει στο Συμβούλιο προς ομόφωνη έγκριση. Ωστόσο, επειδή
το Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσει με καμία από τις προτάσεις, η Συνθήκη
του Άμστερνταμ εισήγαγε τη δυνατότητα να εγκρίνονται «κοινές αρχές». Η απόφαση του
Συμβουλίου 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ τροποποίησε αναλόγως την πράξη του 1976, θεσπίζοντας
τις αρχές της αναλογικής εκπροσώπησης και του ασυμβιβάστου της εθνικής με την ευρωπαϊκή
εντολή.

[1]ΕΕ L 278 της 8.10.1976.



Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 2

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι αποκτά ισχύ
θεμελιώδους δικαιώματος (άρθρο 39 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Β. Εφαρμογή: κοινές ισχύουσες διατάξεις
1. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των αλλοδαπών
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, «κάθε πολίτης της Ένωσης που κατοικεί
σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο κράτος μέλος όπου διαμένει». Οι λεπτομερείς διατάξεις για
την άσκηση αυτού του δικαιώματος εγκρίθηκαν με την οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2013/1/EΕ του Συμβουλίου, «οι πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι κατοικούν σε ένα κράτος
μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι και οι οποίοι κατόπιν απόφασης δικαστικής ή διοικητικής
αρχής υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία αυτή απόφαση μπορεί να προσβληθεί με ένδικο
μέσο, έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγεσθαι δυνάμει είτε της νομοθεσίας του κράτους
μέλους κατοικίας είτε της νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής, αποκλείονται από την
άσκηση του δικαιώματος αυτού στο κράτος μέλος κατοικίας κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου».
2. Εκλογικό σύστημα
Οι εκλογές πρέπει να βασίζονται στο σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης και τη χρήση
ψηφοδελτίων συνδυασμών ή ενιαίου ψηφοδελτίου με έκφραση προτιμήσεων (άρθρο 1 της
απόφασης 2002/772 ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου).
3. Ασυμβίβαστο
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της πράξης του 1976 (όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2002/772
ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002) το
αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του
μέλους κυβέρνησης κράτους μέλους, του μέλους της Επιτροπής, του δικαστή, του γενικού
εισαγγελέα ή του γραμματέα του Δικαστηρίου, του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του
μέλους της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του μέλους επιτροπών ή άλλων φορέων
που έχουν συσταθεί δυνάμει των Συνθηκών με σκοπό τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων
ή την εκτέλεση μόνιμων άμεσων διοικητικών καθηκόντων, με την ιδιότητα του μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Διαχείρισης ή του προσωπικού της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και με την ιδιότητα του εν ενεργεία αξιωματούχου ή υπαλλήλου
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των εξειδικευμένων οργανισμών που
συνδέονται με αυτά. Νέα ασυμβίβαστα προστέθηκαν το 1997 (μέλος της Επιτροπής των
Περιφερειών) και το 2002 (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, του Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, το σημαντικότερο, μέλος εθνικού
κοινοβουλίου).

Ρυθμίσεις που υπόκεινται σε εθνικές διατάξεις

Πέραν των κοινών αυτών κανόνων, οι εκλογικές ρυθμίσεις διέπονται από εθνικές διατάξεις που
ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Συνεπώς, το εκλογικό σύστημα μπορεί να
χαρακτηριστεί ως πολυμορφικό.
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Α. Εκλογικό σύστημα και ελάχιστο όριο
Δυνάμει της απόφασης του Συμβουλίου του 2002, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν
ένα σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης.
Ένα κράτος μέλος δύναται να ορίσει ελάχιστο όριο για την κατανομή των εδρών, το οποίο
δεν μπορεί να υπερβεί το 5% (άρθρο 2Α). Αρκετά κράτη μέλη εφαρμόζουν ελάχιστο όριο:
αυτό ορίζεται στο 5% στη Γαλλία (ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια), τη Λιθουανία, την
Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία· στο 4% στην
Αυστρία, την Ιταλία και τη Σουηδία· στο 3% στην Ελλάδα· και στο 1,8% στην Κύπρο.
Β. Εκλογικές περιφέρειες
Στις ευρωπαϊκές εκλογές, τα περισσότερα κράτη μέλη λειτουργούν ως ενιαία εκλογική
περιφέρεια. Ωστόσο, πέντε κράτη μέλη (Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ηνωμένο
Βασίλειο) έχουν διαιρέσει την εθνική επικράτειά τους σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες.
Υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες καθαρά διοικητικού ενδιαφέροντος ή που χρησιμεύουν
αποκλειστικά για την κατανομή στο πλαίσιο των ψηφοδελτίων των κομμάτων στην Ολλανδία
(19), στη Γερμανία (16, μόνο για το CDU/CSU) και στην Πολωνία (13).
Γ. Δικαίωμα ψήφου
Σε όλα τα κράτη μέλη το ελάχιστο όριο ηλικίας για την άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων
είναι τα 18 έτη, με εξαίρεση την Αυστρία, όπου το όριο αυτό είναι τα 16 έτη.
Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική σε τέσσερα κράτη μέλη (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κύπρο και
Ελλάδα): η υποχρέωση ψήφου ισχύει για τους υπηκόους καθώς και για τους εγγεγραμμένους
αλλοδαπούς πολίτες της ΕΕ.
1. Δικαίωμα ψήφου για τους αλλοδαπούς στη χώρα υποδοχής
Οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι έχουν
δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος
διαμονής τους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ημεδαπούς (άρθρο 22 της
ΣΛΕΕ). Ωστόσο, η ερμηνεία της έννοιας της διαμονής εξακολουθεί να παρουσιάζει αποκλίσεις
μεταξύ των κρατών. Ορισμένες χώρες απαιτούν η κατοικία ή ο συνήθης τόπος διαμονής
του ψηφοφόρου να βρίσκεται στην εκλογική τους επικράτεια (Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία,
Γερμανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβενία), ή ο ψηφοφόρος να διαμένει στην επικράτειά τους
κατά τρόπο μόνιμο (Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία, Σουηδία
και Ηνωμένο Βασίλειο) ή να είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια (Βέλγιο και Τσεχική
Δημοκρατία). Για να έχουν δικαίωμα ψήφου στο Λουξεμβούργο, την Κύπρο και την Τσεχική
Δημοκρατία οι πολίτες της ΕΕ πρέπει επίσης να πληρούν μια ελάχιστη περίοδο διαμονής.
2. Δικαίωμα ψήφου των κατοίκων εξωτερικού στην χώρα προέλευσής τους
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το δικαίωμα ψήφου των πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό
περιορίζεται σε ορισμένες κατηγορίες. Το Βέλγιο και η Ελλάδα χορηγούν το δικαίωμα του
εκλέγειν μόνο στους μη διαμένοντες υπηκόους τους που ζουν σε άλλο κράτος μέλος, ενώ η
Δανία και η Ιταλία περιορίζουν το δικαίωμα ψήφου των μη διαμενόντων υπηκόων που ζουν σε
τρίτη χώρα σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες. Η Γερμανία αναγνωρίζει το δικαίωμα του εκλέγειν
στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους πολίτες που ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ
για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στους
γερμανικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Σλοβακία δικαίωμα
ψήφου έχουν μόνο οι πολίτες της Ένωσης που κατοικούν εντός της εθνικής επικράτειας.
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Το γεγονός ότι ορισμένοι αλλοδαποί δύνανται να ψηφίζουν τόσο στη χώρα υποδοχής όσο και
στη χώρα καταγωγής τους ως ημεδαποί ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάχρηση δικαιώματος
(διπλοψηφία, που συνιστά ποινικό αδίκημα σε ορισμένα κράτη μέλη). Ωστόσο, η επιβολή του
νόμου εξακολουθεί να είναι δύσκολη, δεδομένου ότι η διασταύρωση των δεδομένων μεταξύ
των εκλογικών αρχών των κρατών μελών είναι ελλιπής.
Δ. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι
Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές για την ανάδειξη του ΕΚ σε οποιοδήποτε άλλο
κράτος μέλος διαμονής αποτελεί επίσης έκφανση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων
μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών και επακόλουθο του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας
και ελεύθερης διαμονής. Οιοδήποτε πρόσωπο είναι πολίτης της Ένωσης και δεν είναι υπήκοος
του κράτους μέλους διαμονής του, αλλά πληροί τις προϋποθέσεις, όσον αφορά το δικαίωμα
του εκλέγεσθαι, τις οποίες το κράτος αυτό επιβάλλει δια νόμου στους δικούς του υπηκόους,
δικαιούται να είναι υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στο κράτος μέλος διαμονής του εκτός εάν έχει στερηθεί το δικαίωμα αυτό (άρθρο 3 της οδηγίας
93/109/ΕΚ του Συμβουλίου).
Εκτός από την κοινή σε όλα τα κράτη μέλη προϋπόθεση του να έχει κανείς την ιθαγένεια ενός
από τα κράτη μέλη (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ορισμένοι πολίτες της Βρετανικής
Κοινοπολιτείας έχουν επίσης το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές για την ανάδειξη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), οι όροι εκλογιμότητας ποικίλλουν από τη μία χώρα στην άλλη.
Κανείς δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη στις ίδιες εκλογές
(άρθρο 4 της οδηγίας 93/109/EΚ του Συμβουλίου). Το ελάχιστο όριο ηλικίας του εκλέγεσθαι
είναι για τα περισσότερα κράτη μέλη το 18ο έτος, με εξαίρεση το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την
Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την
Πολωνία, και τη Σλοβακία (21), τη Ρουμανία (23), και την Ιταλία και την Ελλάδα (25).
Ε. Προϋποθέσεις υποψηφιότητας
Σε ορισμένα κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ολλανδία και
Σουηδία), μόνο τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί σχηματισμοί μπορούν να υποβάλουν
κατάλογο υποψηφίων. Σε όλα τα άλλα κράτη μέλη είναι δυνατόν να κατατεθούν υποψηφιότητες
με την προϋπόθεση ότι αυτές συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών ή
υποστηρίζονται από τον απαιτούμενο αριθμό ψηφοφόρων ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις,
απαιτείται επίσης καταβολή εγγύησης. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2013/312/
ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2013 για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι 751 έδρες που προβλέπονται στο άρθρο
14 παρ. 2 της ΣΕΕ, κατ' εφαρμογήν της αρχής της «φθίνουσας αναλογικότητας» στο εκάστοτε
μερίδιο κάθε κράτους μέλους (1.3.3).
ΣΤ. Ημερομηνία των εκλογών
Σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της πράξης του 1976, όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
διεξάγονται κατά την ίδια περίοδο που αρχίζει το πρωί Πέμπτης και λήγει την Κυριακή που
ακολουθεί, ενώ η ακριβής ημερομηνία και ώρες ορίζονται από κάθε κράτος μέλος. Το 1976, το
Συμβούλιο ήταν αυτό που, ομόφωνα και αφού ζήτησε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
καθόρισε την εκλογική περίοδο για τις πρώτες εκλογές του 1979. Οι εκλογές μετά το 1979
διεξήχθησαν την αντίστοιχη περίοδο κατά το τελευταίο έτος της πενταετούς περιόδου που
αναφέρεται στο άρθρο 5 της πράξης (1.3.1).
Όσον αφορά τις εκλογές του 2014, το Συμβούλιο, με την απόφασή του της 14ης Ιουνίου
2013, μετατόπισε τις ημερομηνίες, που είχαν αρχικά οριστεί για τον Ιούνιο, στο διάστημα

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_1.3.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_1.3.1.pdf
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22-25 Μαΐου, έτσι ώστε να μην συμπέσει η εκλογική περίοδος με τις αργίες της Πεντηκοστής,
εφαρμόζοντας τη διάταξη του άρθρου 11 που ορίζει ότι: «στην περίπτωση που αποδειχθεί
αδύνατη η διενέργεια εκλογών […] κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, το Συμβούλιο,
ομόφωνα και κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, […] ορίζει, ένα
τουλάχιστον έτος πριν από το τέλος της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5, άλλη
εκλογική περίοδο, η οποία δύναται να τοποθετείται το νωρίτερο δύο μήνες πριν ή το αργότερο
ένα μήνα μετά από την περίοδο που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο». Οι μεταγενέστερες
εκλογές θα διεξάγονται την αντίστοιχη περίοδο κατά το τελευταίο έτος της πενταετούς περιόδου
(άρθρο 10 της πράξης του 1976).
Ζ. Ελευθερία του ψηφοφόρου να μεταβάλει τη σειρά των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια
Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι ψηφοφόροι μπορούν με προτιμησιακή ψήφο να αλλάξουν τη
σειρά των ονομάτων στη λίστα. Ωστόσο, σε εννέα κράτη μέλη (Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία,
Ελλάδα, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία, Ουγγαρία και Ρουμανία) οι κατάλογοι
είναι κλειστοί (χωρίς προτιμησιακή ψήφο). Στο Λουξεμβούργο μπορεί κανείς να ψηφίσει
ακόμη και υποψήφιους που ανήκουν σε διαφορετικούς συνδυασμούς, ενώ στη Σουηδία οι
ψηφοφόροι μπορούν να προσθέσουν ή να διαγράψουν ονόματα από το ψηφοδέλτιο. Στη Μάλτα,
την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία οι εκλογείς παραθέτουν τους υποψηφίους κατά σειρά
προτίμησης (ενιαίο ψηφοδέλτιο με έκφραση προτιμήσεων).
Η. Επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών και κανόνες της προεκλογικής
εκστρατείας
Στη Δανία και στο Λουξεμβούργο, το εθνικό κοινοβούλιο επικυρώνει τα αποτελέσματα των
εκλογών· στη Σλοβενία η Εθνοσυνέλευση επιβεβαιώνει την εκλογή των βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη Γερμανία τα τελικά αποτελέσματα δημοσιεύονται από τον
υπεύθυνο για τις ομοσπονδιακές εκλογές μία ημέρα μετά την ψηφοφορία. Στην Αυστρία, στο
Βέλγιο, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στη Φινλανδία, στην Ιταλία, στην Ιρλανδία,
στη Σλοβενία και στο Ηνωμένο Βασίλειο τα δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα αυτή, και το
ίδιο ισχύει και στη Γερμανία αν η κοινοβουλευτική απόφαση αμφισβητείται. Στην Ισπανία το
αποτέλεσμα επικυρώνεται από τη «Junta Electoral Central» (Κεντρικό Εκλογικό Συμβούλιο).
Στην Ολλανδία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία το καθήκον αυτό ανατίθεται σε επιτροπή
επαλήθευσης.
Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι κανόνες που διέπουν τις προεκλογικές εκστρατείες
(επιτρεπόμενη χρηματοδότηση, χρόνος ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, δημοσίευση
αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων) είναι οι ίδιοι με εκείνους που ισχύουν για τις εθνικές εκλογές.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα άρθρα 5 και 13
της πράξης του 1976, οι βουλευτές του ΕΚ εκλέγονται για περίοδο πέντε ετών. Αυτή η περίοδος
αρχίζει με την έναρξη της πρώτης συνόδου μετά από κάθε εκλογή. Η πρώτη σύνοδος μετά τις
εκλογές του 2014 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014.
Θ. Πλήρωση εδρών που χηρεύουν στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου
Σε ορισμένα κράτη μέλη (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο) οι έδρες που χηρεύουν λόγω
παραίτησης καταλαμβάνονται από τους επιλαχόντες του ίδιου ψηφοδελτίου (ενδεχομένως
ύστερα από προσαρμογή που αντικατοπτρίζει τις ψήφους που έλαβαν οι διάφοροι υποψήφιοι).
Στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία και τη Σουηδία οι έδρες που χηρεύουν καταλαμβάνονται
από αναπληρωματικούς. Στην Ισπανία και τη Γερμανία, εν απουσία αναπληρωματικού,
λαμβάνεται υπόψη η σειρά των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια. Στην Ελλάδα οι χηρεύουσες
έδρες καταλαμβάνονται από τους επιλαχόντες του ιδίου ψηφοδελτίου. Εάν δεν υπάρχει επαρκής
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αριθμός επιλαχόντων στο ψηφοδέλτιο, τότε πραγματοποιούνται επαναληπτικές εκλογές. Σε
ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. Αυστρία) οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν το
δικαίωμα να επιστρέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις ο λόγος της αποχώρησής τους
παύει να ισχύει.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Από τη δεκαετία του '60, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένως τις
απόψεις του σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εκλογική νομοθεσία, ενώ επίσης έχει
καταθέσει προτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 138 της Συνθήκης ΕΚ. Η έλλειψη μιας πραγματικά
ενιαίας διαδικασίας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεικνύει τη δυσκολία
εναρμόνισης των διαφορετικών εθνικών παραδόσεων. Η δυνατότητα που δημιουργήθηκε με
τη Συνθήκη του Άμστερνταμ για έγκριση κοινών αρχών έχει επιτρέψει, αλλά μόνο μερικώς,
τον υπερκερασμό αυτών των δυσκολιών. Απομένει να υλοποιηθεί ο φιλόδοξος στόχος που
προβλέπει το άρθρο 223 της ΣΛΕΕ περί έγκρισης ενιαίας διαδικασίας, που απαιτεί την
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι διαρκείς προσπάθειες του Κοινοβουλίου για τον
εκσυγχρονισμό και τον «εξευρωπαϊσμό» της κοινής εκλογικής διαδικασίας οδήγησαν το 1997
σε μια πρόταση για ενιαία εκλογική διαδικασία. Η ουσία της πρότασης αυτής ενσωματώθηκε
στην απόφαση του Συμβουλίου του 2002. Εξακολουθεί να συζητείται η πρόταση περί
ευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας (η δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής εκλογικής περιφέρειας
για την κάλυψη του 10% των εδρών).
Στις 22 Νοεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο προτρέπει
τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να προτείνουν υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου της
Επιτροπής για να ενισχυθεί η πολιτική νομιμοποίηση τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της
Επιτροπής. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόστηκαν ενόψει των εκλογών του 2014 και για πρώτη
φορά στις εκλογές του 2014 έθεσαν υποψηφιότητα βασικοί υποψήφιοι. Τελικά, ως αποτέλεσμα
των εκλογών του 2014, ένας από αυτούς τους υποψήφιους, ο κ. Jean-Claude Juncker, εξελέγη
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πρόεδρος της Επιτροπής στις 22 Οκτωβρίου 2014.
Το 2003, καθιερώθηκε σύστημα για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων,
το οποίο επέτρεψε επίσης τη σύσταση πολιτικών ιδρυμάτων (1.3.3) σε επίπεδο ΕΕ (κανονισμός
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και
τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών
ιδρυμάτων).
Udo Bux
10/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_1.3.3.pdf
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