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Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Μεηαππύθμιζη ηος εκλογικού νόμος ηηρ ΕΕ 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράρτημα 

Εκλογική ππάξη ηος 1976 

Άπθπο 9 

 

Εκλογική ππάξη του 1976 Τποπολογία 

Καηά ηην εκλογή ηυν ανηιπποζώπυν ζηο 

Εςπυπαφκό Κοινοβούλιο, οςδείρ δύναηαι 

να τηθίζει πεπιζζόηεπο από μια θοπά. 

Με ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 2α 

παξάγξαθνο 5, καηά ηην εκλογή ηυν 

ανηιπποζώπυν ζηο Εςπυπαφκό 

Κοινοβούλιο, οςδείρ δύναηαι να τηθίζει 

πεπιζζόηεπο από μια θοπά. 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Τροπολογία  56 

Josep-Maria Terricabras 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Μεηαππύθμιζη ηος εκλογικού νόμος ηηρ ΕΕ 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράρτημα 

Εκλογική ππάξη ηος 1976 

Άπθπο 13 

 

 

Εκλογική ππάξη του 1976 Τποπολογία 

1. Μία βοςλεςηική έδπα σηπεύει όηαν η 

θηηεία μέλοςρ ηος Εςπυπαφκού 

Κοινοβοςλίος λήξει λόγυ παπαίηηζηρ ή 

θανάηος ηος ή έκπηυζηρ από ηο αξίυμά 

ηος. 

Μία βοςλεςηική έδπα σηπεύει όηαν η 

θηηεία μέλοςρ ηος Εςπυπαφκού 

Κοινοβοςλίος λήξει λόγυ παπαίηηζηρ ή 

θανάηος ηος ή έκπηυζηρ από ηο αξίυμά 

ηος. 

2. Με ηελ επηθύιαμε ηωλ άιιωλ 

δηαηάμεωλ ηεο παξνύζαο πξάμεο, θάζε 

θξάηνο κέινο ζεζπίδεη ηηο θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίεο πιήξωζεο ηπρόλ ρεξεύνπζαο 

έδξαο γηα ην ππόινηπν ηεο πεληαεηνύο 

πεξηόδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5. 

 

3. Όηαλ ε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο 

πξνβιέπεη ξεηώο ηελ έθπηωζε κέινπο 

ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ από ην 

αμίωκά ηνπ, ε ζεηεία ηνπ ιήγεη θαη’ 

εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο λνκνζεζίαο 

απηήο.  Οη αξκόδηεο εζληθέο αξρέο 

ελεκεξώλνπλ ζρεηηθά ην Επξωπαϊθό 

Κνηλνβνύιην. 

 

4. Όηαλ κία έδξα ρεξεύζεη ιόγω 

παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ, ν Πξόεδξνο ηνπ 

Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ελεκεξώλεη 

ζρεηηθά, ρωξίο ρξνλνηξηβή, ηηο αξκόδηεο 

αξρέο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο. 
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21.10.2015 A8-0286/57 

Τροπολογία  57 

Josep-Maria Terricabras 
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Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Μεηαππύθμιζη ηος εκλογικού νόμος ηηρ ΕΕ 

2015/2035(INL) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράρτημα 

Εκλογική ππάξη ηος 1976 

Άπθπο 13 α (νέο)  

 

 

Εκλογική ππάξη του 1976 Τποπολογία 

 Άξζξν 13α 

 1. Όζνλ αθνξά ηνπο βνπιεπηέο πνπ 

εθιέγνληαη ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο 

ηωλ θξαηώλ κειώλ, θαη κε ηελ επηθύιαμε 

ηωλ ινηπώλ δηαηάμεωλ ηεο παξνύζαο 

πξάμεο, θάζε θξάηνο κέινο ζεζπίδεη ηηο 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο πιήξωζεο έδξαο 

πνπ ηπρόλ ρεξεύζεη ζηε δηάξθεηα ηεο 

πεληαεηνύο πεξηόδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 5, γηα ην ππόινηπν ηεο πεξηόδνπ 

απηήο. 

 2. Όηαλ ε λνκνζεζία ελόο θξάηνπο κέινπο 

πξνβιέπεη ξεηά ηελ έθπηωζε από ηελ 

εληνιή ελόο βνπιεπηή ηνπ Επξωπαϊθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ πνπ έρεη εθιεγεί ζε εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο 

κέινπο, ε εληνιή ιήγεη, θαη' εθαξκνγή 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο λνκνζεζίαο απηήο. Οη 

αξκόδηεο εζληθέο αξρέο ελεκεξώλνπλ 

ζρεηηθά ην Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην. 

 3. Όηαλ κηα έδξα βνπιεπηή πνπ έρεη 

εθιεγεί ζε θξάηνο κέινο ρεξεύζεη ιόγω 

παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ, ν Πξόεδξνο ηνπ 

Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ελεκεξώλεη 

ζρεηηθά, ρωξίο ρξνλνηξηβή, ηηο αξκόδηεο 

αξρέο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο. 
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Έκθεση A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Μεηαππύθμιζη ηος εκλογικού νόμος ηηρ ΕΕ 
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Πρόταση ψηυίσματος 

Παράρτημα 

Εκλογική ππάξη ηος 1976 
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Εκλογική ππάξη του 1976 Τποπολογία 

 Άξζξν 13β 

 1. Όζνλ αθνξά ηνπο βνπιεπηέο πνπ 

εθιέγνληαη ζηελ εληαία εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο, θαη 

κε ηελ επηθύιαμε ηωλ ινηπώλ δηαηάμεωλ 

ηεο παξνύζαο πξάμεο, νη θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ πιήξωζε έδξαο πνπ 

ηπρόλ ρεξεύζεη γηα ην ππόινηπν ηεο 

πεληαεηνύο πεξηόδνπ ζεηείαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5, θαζνξίδνληαη 

ζύκθωλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

ζεζπίδεηαη ζην άξζξν 14. 

 2. Όηαλ ε λνκνζεζία ηεο Έλωζεο 

πξνβιέπεη ξεηά ηελ έθπηωζε από ηελ 

εληνιή ελόο βνπιεπηή ηνπ Επξωπαϊθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ πνπ έρεη εθιεγεί ζηελ εληαία 

εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο Επξωπαϊθήο 

Έλωζεο, ε εληνιή ιήγεη, θαη' εθαξκνγή 

ηωλ δηαηάμεωλ ηεο λνκνζεζίαο απηήο. Η 

εθινγηθή αξρή ελεκεξώλεη ζρεηηθά ην 

Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην. 

 3. Όηαλ κηα έδξα κέινπο πνπ έρεη εθιεγεί 

ζηελ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα ηεο 

Επξωπαϊθήο Έλωζεο ρεξεύζεη ιόγω 

παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ, ν Πξόεδξνο ηνπ 

Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ελεκεξώλεη 

ζρεηηθά, ρωξίο ρξνλνηξηβή, ηελ εθινγηθή 
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