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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

21.10.2015 A8-0286/45 

Τροπολογία  45 

Josep-Maria Terricabras 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αλαζεώξεζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6 α (νέα) 

 

Ππόταση ψηυίσματορ Τποπολογία 

 6a. πξνηείλεη 25 βνπιεπηέο ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ λα εθιέγνληαη 

ζε κηα εθινγηθή πεξηθέξεηα πνπ ζα 

ζρεκαηίδεηαη από ην ζύλνιν ηνπ εδάθνπο 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, κε βάζε 

παλεπξσπατθά ςεθνδέιηηα πνπ ζα 

απαξηίδνληαη από ππνςεθίνπο 

πξνεξρόκελνπο από ηνπιάρηζηνλ ην έλα 

ηξίην ησλ θξαηώλ κειώλ, όρη 

πεξηζζόηεξν από ην 25% ησλ ππνςεθίσλ 

ζε θάζε ςεθνδέιηην ζα είλαη θάηνηθνη ηνπ 

ηδίνπ θξάηνπο κέινπο, θαη θάζε νκάδα 

πέληε ππνςεθίσλ ζα πξέπεη λα 

απνηειείηαη από ππεθόνπο πέληε 

δηαθνξεηηθώλ θξαηώλ κειώλ· πξνηείλεη 

αθόκε θάζε ςεθνθόξνο λα κπνξεί λα 

ςεθίζεη γηα έλα παλεπξσπατθό 

ςεθνδέιηην, επηπιένλ ηεο ςήθνπ ηνπ/ηεο 

γηα έλα εζληθό ή πεξηθεξεηαθό 

ςεθνδέιηην, θαη νη έδξεο πνπ ζα 

θεξδίδνληαη έηζη λα θαηαλέκνληαη ρσξίο 

ηελ εθαξκνγή ειάρηζηνπ νξίνπ ζύκθσλα 

κε ηε κέζνδν Sainte-Laguë· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Τροπολογία  46 

Josep-Maria Terricabras 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αλαζεώξεζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 9 

 

Ππόταση ψηυίσματορ Τποπολογία 

9. απνθαζίδεη λα νξίζεη εληαία πξνζεζκία 

γηα ηνλ νξηζκό ησλ επηθεθαιήο ησλ 

ζπλδπαζκώλ από ηα επξσπατθά πνιηηηθά 

θόκκαηα 12 εβδνκάδεο πξηλ ηηο 

επξσπατθέο εθινγέο, έηζη ώζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε παξνπζίαζε ησλ 

πξνεθινγηθώλ ηνπο πξνγξακκάησλ, ε 

δηελέξγεηα πνιηηηθώλ ζπδεηήζεσλ κεηαμύ 

ησλ ππνςεθίσλ θαη ε δηνξγάλσζε 

εθινγηθώλ εθζηξαηεηώλ ζε επίπεδν ΕΕ· 

εθηηκά όηη ε δηαδηθαζία νξηζκνύ ησλ 

επηθεθαιήο ησλ ζπλδπαζκώλ απνηειεί 

ζεκαληηθή πηπρή ησλ εθινγηθώλ 

εθζηξαηεηώλ ιόγσ ηεο εγγελνύο ζρέζεο 

κεηαμύ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

επξσπατθώλ εθινγώλ θαη ηεο επηινγήο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο, όπσο 

πξνβιέπεηαη από ηε Σπλζήθε ηεο 

Ληζαβόλαο· 

9. πξνηείλεη κόλν ηα επξσπατθά πνιηηηθά 

θόκκαηα θαη νη επξσπαίνη ππνςήθηνη πνπ 

έρνπλ θαηαρσξήζεη έλα δηεζληθό 

ςεθνδέιηην γηα ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα 

ηεο Έλσζεο λα κπνξνύλ λα νξίζνπλ έλα 

ππνςήθην γηα ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Επηηξνπήο· πξνηείλεη αθόκε νη 

ππνςήθηνη απηνί λα ηνπνζεηνύληαη ζηελ 

πξώηε ζέζε ηεο αληίζηνηρεο ιίζηαο· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Τροπολογία  47 

Josep-Maria Terricabras 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αλαζεώξεζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 9 α (νέα) 

 

Ππόταση ψηυίσματορ Τποπολογία 

 9a. επηζεκαίλεη ηελ έκκεζε ζρέζε κεηαμύ 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επξσεθινγώλ 

θαη ηελ επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Επηηξνπήο, πνπ θαηνρπξώλεηαη ζηε 

Σπλζήθε ηεο Ληζαβόλαο· πξνηείλεη, θαηά 

ζπλέπεηα, ην λενεθιεγκέλν Κνηλνβνύιην λα 

εθθξάδεη, κέζσ ςεθνθνξίαο ζηελ 

Οινκέιεηα, ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζρεηηθά κε 

ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηε ζέζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Τροπολογία  48 

Josep-Maria Terricabras 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αλαζεώξεζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 9 β (νέα) 

 

Ππόταση ψηυίσματορ Τποπολογία 

 9β. πξνηείλεη θάζε ςεθνθόξνο λα 

δηαζέηεη κηα ςήθν γηα ην παλεπξσπατθό 

ςεθνδέιηην θαη κία επηπιένλ ςήθν γηα ην 

εζληθό ή πεξηθεξεηαθό ςεθνδέιηην· 

Or. en 



 

AM\1076649EL.doc  PE570.911v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0286/49 

Τροπολογία  49 

Josep-Maria Terricabras 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αλαζεώξεζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 22 

 

Ππόταση ψηυίσματορ Τποπολογία 

22. θξίλεη ζθόπηκν λα ζπζηαζεί κηα 

επξωπαϊθή εθινγηθή αξρή πνπ ζα 

αλαιάκβαλε λα ζπγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο γηα ην Επξωπαϊθό 

Κνηλνβνύιην, λα επηβιέπεη ηε δηελέξγεηα 

ηωλ εθινγώλ θαη λα δηεπθνιύλεη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηωλ 

θξαηώλ κειώλ· 

22. θξίλεη ζθόπηκν λα ζπζηαζεί κηα 

επξωπαϊθή εθινγηθή αξρή πνπ ζα 

αλαιάκβαλε λα ζπγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο γηα ην Επξωπαϊθό 

Κνηλνβνύιην, λα επηβιέπεη ηε δηελέξγεηα 

ηωλ εθινγώλ, λα δηεπθνιύλεη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηωλ 

θξαηώλ κειώλ θαη λα επαιεζεύεη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ όζνλ αθνξά 

ηελ παλεπξσπατθή ιίζηα· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/50 

Τροπολογία  50 

Josep-Maria Terricabras 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αλαζεώξεζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

ΠαράρτημαΕθινγηθή Πξάμε ηνπ 1976  

Άξζξν 2 α (λέν)

 

Εκλογική Ππάξη τος 1976 Τποπολογία 

 Άξζξν 2α 

 1. Θεζπίδεηαη κία πξόζζεηε εθινγηθή 

πεξηθέξεηα, ε νπνία θαιύπηεη νιόθιεξν 

ην έδαθνο ηεο Έλσζεο. Η εθινγηθή απηή 

πεξηθέξεηα εθπξνζσπείηαη από 25 

βνπιεπηέο.  

 2. Τν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ην 

Σπκβνύιην, απνθαζίδνληαο ζύκθσλα κε 

ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, 

ζεζπίδνπλ κηα επξσπατθή εθινγηθή αξρή 

γηα ηε δηεμαγσγή θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο όζνλ αθνξά ηελ 

εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 3. Τα δηεζληθά ςεθνδέιηηα ησλ 

ππνςεθίσλ ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο δειώλνληαη ζηελ 

επξσπατθή εθινγηθή αξρή ην αξγόηεξν 12 

εβδνκάδεο πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ 

εθινγώλ γηα ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην. 

 4. Με ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 3δ, ηα 

ςεθνδέιηηα γίλνληαη δεθηά κόλν εθόζνλ: 

 – απαξηίδνληαη από ππνςεθίνπο πνπ είλαη 

θάηνηθνη ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελόο ηξίηνπ ησλ 

θξαηώλ κειώλ, θαη 

– ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ 

ηελ θαηνηθία ηνπο ζην ίδην θξάηνο κέινο 

δελ ππεξβαίλεη ην 25% ηνπ ζπλόινπ, 
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– θάζε νκάδα πέληε ππνςεθίσλ 

απαξηίδεηαη από πνιίηεο πέληε 

δηαθνξεηηθώλ θξαηώλ κειώλ. 
  

5. Κάζε ςεθνθόξνο δηαζέηεη δύν ςήθνπο, 

κία γηα ηελ εθινγή ησλ βνπιεπηώλ ζην 

δηθό ηνπ θξάηνο κέινο θαη κία άιιε 

πξόζζεηε ςήθν γηα ην ςεθνδέιηην ηεο 

εληαίαο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο 

Επξσπατθήο Έλσζεο. Οη έδξεο ησλ 

επξσπατθώλ ςεθνδειηίσλ θαηαλέκνληαη 

κε βάζε ηε κέζνδν Sainte-Laguë. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/51 

Τροπολογία  51 

Josep-Maria Terricabras 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αλαζεώξεζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

ΠαράρτημαΕθινγηθή Πξάμε ηνπ 1976 

Άξζξν 3 – παξάγξαθνο 1 α (λέα) 

 

Εκλογική Ππάξη τος 1976  Τποπολογία 

 1a. Δελ ηίζεηαη ειάρηζην όξην γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ εδξώλ ηεο εληαίαο 

εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Τροπολογία  52 

Josep-Maria Terricabras 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αλαζεώξεζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

ΠαράρτημαΕθινγηθή Πξάμε ηνπ 1976 

Άξζξν 3 β (λέν) 

 

Εκλογική Ππάξη τος 1976 Τποπολογία 

 Άξζξν 3β 

 1. Μόλν ηα επξσπατθά πνιηηηθά θόκκαηα 

θαη νη επξσπαίνη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ 

θαηαρσξήζεη έλα δηεζληθό ςεθνδέιηην 

γηα ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Έλσζεο 

κπνξνύλ λα νξίζνπλ έλαλ ππνςήθην γηα ην 

αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο. 

 2. Οη ππνςήθηνη απηνί θαηαιακβάλνπλ 

ηελ πξώηε ζέζε ζην αληίζηνηρν δηεζληθό 

ςεθνδέιηην.  

 3. Τν λενεθιεγκέλν Επξσπατθό 

Κνηλνβνύιην εθθξάδεη κε ςεθνθνξία 

ζηελ νινκέιεηα ηελ πξνηίκεζή ηνπ όζνλ 

αθνξά ηνλ ππνςήθην γηα ηε ζέζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Τροπολογία  53 

Josep-Maria Terricabras 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αλαζεώξεζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

ΠαράρτημαΕθινγηθή Πξάμε ηνπ 1976 

Άξζξν 7 – παξάγξαθνο 3 

 

Εκλογική Ππάξη τος 1976 Τποπολογία 

3. Εμάιινπ, θάζε θξάηνο κέινο δύλαηαη, 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 8, λα επεθηείλεη ηα 

αζπκβίβαζηα πνπ ηζρύνπλ ζε εζληθό 

επίπεδν. 

3. Εμάιινπ, θάζε θξάηνο κέινο δύλαηαη, 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 8, λα επεθηείλεη ηα 

αζπκβίβαζηα πνπ ηζρύνπλ ζε εζληθό 

επίπεδν, όζνλ αθνξά ηνπο βνπιεπηέο πνπ 

εθιέγνληαη ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηέο 

ηνπ. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Τροπολογία  54 

Josep-Maria Terricabras 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Αλαζεώξεζε ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

ΠαράρτημαΕθινγηθή Πξάμε ηνπ 1976 

Άξζξν 7 – παξάγξαθνο 4 

 

Εκλογική Ππάξη τος 1976 Τποπολογία 

4. Τα κέιε ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

επί ηωλ νπνίωλ εθαξκόδνληαη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεληαεηνύο πεξηόδνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5, νη δηαηάμεηο ηωλ 

παξαγξάθωλ 1, 2 θαη 3, αληηθαζίζηαληαη 

ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13. 

4. Τα κέιε ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

επί ηωλ νπνίωλ εθαξκόδνληαη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεληαεηνύο πεξηόδνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5, νη δηαηάμεηο ηωλ 

παξαγξάθωλ 1 θαη 3, αληηθαζίζηαληαη 

ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13
α
 

ή ηνπ άξζξνπ 13β. 

Or. en 

 

 


