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Τροπολογία  36 

Gerolf Annemans 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF  

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Μεηαξξύζκηζε ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ ηεο ΕΕ 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα ζηαζεξά 

κεηνύκελα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο 

επξσπατθέο εθινγέο, ηδίσο από πιεπξάο 

ησλ λεόηεξσλ ςεθνθόξσλ, θαζώο θαη ε 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ησλ ςεθνθόξσλ 

γηα επξσπατθά ζέκαηα ζπληζηνύλ απεηιή 

γηα ην κέιινλ ηεο Επξώπεο θαη όηη, σο εθ 

ηνύηνπ, ππάξρεη αλάγθε γηα ηδέεο πνπ ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ αλαδσνγόλεζε ηεο 

επξσπατθήο δεκνθξαηίαο· 

E. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα ζηαζεξά 

κεηνύκελα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο 

επξσπατθέο εθινγέο, ηδίσο από πιεπξάο 

ησλ λεόηεξσλ ςεθνθόξσλ, θαζώο θαη ε 

έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ησλ ςεθνθόξσλ 

γηα ηηο επξσπατθέο εθινγέο, απνηειεί 

άκεζε ζπλέπεηα ηνπ ηεξάζηηνπ 

δεκνθξαηηθνύ ειιείκκαηνο βάζεη ηνπ 

νπνίνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη νηθνδνκεζεί ε 

ΕΕ, θαη όηη, σο εθ ηνύηνπ, ππάξρεη αλάγθε 

γηα ηνπιάρηζηνλ ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνθξαηηθνύ 

ειέγρνπ επί ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο 

ΕΕ θαη ηεο θπξηαξρίαο ησλ επξσπατθώλ 

εζλώλ, πεξηνρώλ θαη ιαώλ·  
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Τροπολογία  37 

Gerolf Annemans 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF  

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Μεηαξξύζκηζε ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ ηεο ΕΕ 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IB 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΙΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη παξά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο, νη επξσπατθέο 

εθινγέο εμαθνινπζνύλ λα δηέπνληαη 

θπξίσο από ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο, νη 

πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο έρνπλ εζληθό 

ραξαθηήξα θαη ηα επξσπατθά πνιηηηθά 

θόκκαηα δελ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ 

πιήξσο ηε ζεζκηθή εληνιή ηνπο θαη λα 

«ζπκβάιινπλ ζηελ δηακόξθσζε ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο θαη 

ζηελ έθθξαζε ηεο βνύιεζεο ησλ πνιηηώλ 

ηεο Έλσζεο», όπσο απαηηεί ην άξζξν 10 

παξάγξαθνο 4 ηεο Σπλζήθεο γηα ηελ 

Επξσπατθή Έλσζε· 

ΙΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη επξσπατθέο 

εθινγέο πξέπεη λα δηέπνληαη από ηηο 

εζληθέο λνκνζεζίεο· 

Or. en 
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Τροπολογία  38 

Gerolf Annemans 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF  

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Μεηαξξύζκηζε ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ ηεο ΕΕ 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KA 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Σπλζήθε 

ηεο Ληζαβόλαο ζεζπίδεη κία λέα 

ζπληαγκαηηθή ηάμε κε ην λα ρνξεγεί ζην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην ην δηθαίσκα λα 

εθιέγεη ηνλ Πξόεδξν ηεο Επξσπατθήο 

Επηηξνπήο
14

 αληί λα δίλεη απιώο ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, 

ζην πιαίζην απηό, νη επξσπατθέο εθινγέο 

ηνπ 2014 απνηέιεζαλ ζεκαληηθό 

πξνεγνύκελν θαη θαηέδεημαλ όηη κε ηνλ 

νξηζκό ππνςεθίσλ γηα ύπαηα αμηώκαηα 

απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηώλ γηα 

ηηο επξσπατθέο εθινγέο· 

ΚΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε Σπλζήθε 

ηεο Ληζαβόλαο ζεζπίδεη κία λέα 

ζπληαγκαηηθή ηάμε κε ην λα ρνξεγεί ζην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην ην δηθαίσκα λα 

εθιέγεη ηνλ Πξόεδξν ηεο Επξσπατθήο 

Επηηξνπήο
14

 αληί λα δίλεη απιώο ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, 

ζην πιαίζην απηό, νη επξσπατθέο εθινγέο 

ηνπ 2014 απνηέιεζαλ έλα πξνεγνύκελν 

θαη θαηέδεημαλ όηη κε ηνλ νξηζκό 

ππνςεθίσλ γηα ύπαηα αμηώκαηα δελ 

απμήζεθε, ζύκθσλα κε ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηώλ γηα ηηο 

επξσπατθέο εθινγέο· 

__________________ __________________ 

14
 Άξζξν 17 παξάγξαθνο 7 ΣΕΕ. 

14
 Άξζξν 17 παξάγξαθνο 7 ΣΕΕ. 
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Τροπολογία  39 

Gerolf Annemans 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF  

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Μεηαξξύζκηζε ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ ηεο ΕΕ 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KB 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη, κε ηνλ 

νξηζκό θνξπθαίσλ ππνςεθίσλ γηα ην 

αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επξσπατθήο 

Επηηξνπήο, δεκηνπξγείηαη έλαο δεζκόο 

κεηαμύ ησλ ςήθσλ πνπ δίδνληαη ζε 

εζληθό θαη ηνπ επξσπατθνύ πιαηζίνπ θαη 

νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο απνθηνύλ ηε 

δπλαηόηεηα λα πξνβαίλνπλ ζε ζπλεηδεηέο 

επηινγέο κεηαμύ ελαιιαθηηθώλ πνιηηηθώλ 

πξνγξακκάησλ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη, 

κε ηνλ νξηζκό θνξπθαίσλ ππνςεθίσλ ζην 

πιαίζην αλνηθηώλ θαη δηαθαλώλ 

δηαδηθαζηώλ, εληζρύεηαη ε δεκνθξαηηθή 

λνκηκόηεηα θαη ε ππνρξέσζε ινγνδνζίαο· 

ΚΒ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν νξηζκόο 

θνξπθαίσλ ππνςεθίσλ γηα ην αμίσκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο πνπ 

εθάξκνζαλ νξηζκέλα επξσπατθά πνιηηηθά 

θόκκαηα ζηηο επξσπατθέο εθινγέο ηνπ 

2014 απνηειεί κία απζαίξεηε δηαδηθαζία 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζηηο Σπλζήθεο, 

δεδνκέλνπ όηη ν Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο 

δελ εθιέγεηαη άκεζα αιιά έκκεζα από ην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην 
1 a

· 

 __________________ 

 1α
 Άξζξν 17 παξάγξαθνο 7 ΣΕΕ. 
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Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Μεηαξξύζκηζε ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ ηεο ΕΕ 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KΓ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηαδηθαζία 

γηα ηνλ δηνξηζκό θαη ηελ επηινγή 

θνξπθαίσλ ππνςεθίσλ γηα ην αμίσκα απηό 

εθθξάδεη κε δπλακηθό ηξόπν ηελ 

επξσπατθή δεκνθξαηία· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη απηό ζα πξέπεη, εμάιινπ, λα 

απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ 

εθινγηθνύ αγώλα· 

ΚΓ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηαδηθαζία 

γηα ηνλ δηνξηζκό θαη ηελ επηινγή 

θνξπθαίσλ ππνςεθίσλ γηα ην αμίσκα απηό 

δελ πξνζθέξεη θάπνην πξόζζεην 

πιενλέθηεκα όζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ηεο 

ιατθήο θπξηαξρίαο αιιά, αληηζέησο, έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα παξαπιαλήζεη ηνπο 

πνιίηεο όζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

εμνπζία λα αζθνύλ δεκνθξαηηθό έιεγρν 

ζηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΕΕ· 

ιακβάλνληαο, ζπλεπώο, ππόςε όηη απηό ζα 

πξέπεη λα απαγνξεύεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

εθινγηθνύ αγώλα· 

Or. en 

 

 


