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Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΖ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΘΖ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πθηζηάκελνη 

εθινγηθνί θαλόλεο επηηξέπνπλ ηε ζέζπηζε 

ελόο κε ππνρξεσηηθνύ θαηώηαηνπ νξίνπ 

γηα ηελ θαηαλνκή εδξώλ ζηηο επξσπατθέο 

εθινγέο έσο 5 % ησλ δνζεηζώλ ςήθσλ θαη 

15 θξάηε κέιε έρνπλ εθκεηαιιεπηεί ηελ 

επθαηξία απηή ζεζπίδνληαο θαηώηαην όξην 

κεηαμύ 3 % θαη 5 %· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη ζηα κηθξόηεξα θξάηε κέιε θαη ζηα 

κέιε πνπ έρνπλ ρσξίζεη ηελ επηθξάηεηά 

ηνπο ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ην 

θαηώηαην όξην είλαη, σζηόζν, εθ ησλ 

πξαγκάησλ θάησ ηνπ 3 %, έζησ θαη εάλ εθ 

ηνπ λόκνπ δελ πθίζηαηαη θαηώηαην όξην· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζέζπηζε 

ππνρξεσηηθώλ θαησηάησλ νξίσλ 

αλαγλσξίδεηαη από ζπληαγκαηηθή 

παξάδνζε σο λόκηκν κέζν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θνηλνβνπιίσλ· 

ΘΖ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη πθηζηάκελνη 

εθινγηθνί θαλόλεο επηηξέπνπλ ηε ζέζπηζε 

ελόο κε ππνρξεσηηθνύ θαηώηαηνπ νξίνπ 

γηα ηελ θαηαλνκή εδξώλ ζηηο επξσπατθέο 

εθινγέο έσο 5 % ησλ δνζεηζώλ ςήθσλ θαη 

15 θξάηε κέιε έρνπλ εθκεηαιιεπηεί ηελ 

επθαηξία απηή ζεζπίδνληαο θαηώηαην όξην 

κεηαμύ 3 % θαη 5 %· ιακβάλνληαο ππόςε 

όηη ζηα κηθξόηεξα θξάηε κέιε θαη ζηα 

κέιε πνπ έρνπλ ρσξίζεη ηελ επηθξάηεηά 

ηνπο ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ην 

θαηώηαην όξην είλαη, σζηόζν, εθ ησλ 

πξαγκάησλ θάησ ηνπ 3 %, έζησ θαη εάλ εθ 

ηνπ λόκνπ δελ πθίζηαηαη θαηώηαην όξην· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζέζπηζε 

ππνρξεσηηθώλ θαησηάησλ νξίσλ ή ε 

θατάργεσή τοσς αλαγλσξίδεηαη από 

ζπληαγκαηηθή παξάδνζε σο λόκηκν κέζν 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θνηλνβνπιίσλ· 
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Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ a. ιακβάλολτας σπόυε ότη, σύκυφλα 

κε τελ αρτή τες ησότηκες κετατε ρησες 

τφλ ποιητηθώλ θοκκάτφλ, πρ πεη, θατ   

αρτήλ, λα παρ τολταη σε όια τα θόκκατα 

  ηες  σλατότετες θαζ  όιε τελ εθιογηθή 

 ηα ηθασ α θαη, σσλεπώς,  σες εσθαηρ ες 

όσολ αυορά τελ θαταλοκή τφλ ε ρώλ· 

ιακβάλολτας σπόυε ότη, σπό της 

παρούσες σσλζήθες, ε ζ σπησε ρετρώλ 

αποθιεησκού σε εσρφπαχθό επ πε ο κε της 

οπο ες τ ζελταη εκπό ηα γηα της εθιογ ς 

στο Εσρφπαχθό Κοηλοβούιηο ελ  τεταη λα 

παραβηάδεη της αρτ ς τες ησότηκες 

σσκκετοτής στης εθιογ ς θαη τες 

ησότετας εσθαηρηώλ τφλ ποιητηθώλ 

θοκκάτφλ· 

Or. en 

 

 


