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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

M. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα επξσπατθά 

πνιηηηθά θόκκαηα βξίζθνληαη ζηελ πιένλ 

θαηάιιειε ζέζε γηα λα «ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηακόξθσζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

ζπλείδεζεο» θαη όηη, ζπλεπώο, πξέπεη λα 

δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξόιν ζηηο 

εθζηξαηείεο γηα ηηο εθινγέο ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ώζηε λα 

θαζίζηαληαη πεξηζζόηεξν γλσζηά θαη λα 

αλαδεηθλύνπλ ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμύ ηεο ςήθνπ ππέξ ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ εζληθνύ θόκκαηνο θαη ησλ 

ζπλεπεηώλ πνπ απηή έρεη όζνλ αθνξά ηε 

δύλακε κηαο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

νκάδαο ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην· 

M. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα επξσπατθά 

πνιηηηθά θόκκαηα είλαη κόιηο θαη κεηά 

βίαο αλαγλσξίζηκα ζην εθινγηθό ζώκα 

θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ είλαη επαξθώο 

θαηαλνεηό όηη «ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηακόξθσζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

ζπλείδεζεο» θαη ζπλεπώο δελ κπνξνύλ λα 

λνκηκνπνηνύληαη λα δηαδξακαηίδνπλ 

θαίξην ξόιν ζηηο εθζηξαηείεο γηα ηηο 

επξσπατθέο εθινγέο· 
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ΚΑ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε ζπλζήθε 

ηεο Ληζαβόλαο ζεζπίδεη κία λέα 

ζπληαγκαηηθή ηάμε κε ην λα ρνξεγεί ζην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην ην δηθαίσκα λα 

εθιέγεη ηνλ Πξόεδξν ηεο Επξσπατθήο 

Επηηξνπήο14 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 κε ηελ 

αλάιεςε ηνπ δηθαηώκαηνο λα εθιέγεη ηνλ 

Πξόεδξν ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο14, 

ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην πξνέβε ζε 

εζθαικέλε εθαξκνγή ηεο Σπλζήθεο ηεο 

Ληζαβόλαο, αθόκε θαη αλ δελ ήηαλ απηή ε 

πξόζεζε ησλ θξαηώλ κειώλ, θαηά ηελ 

θύξσζε ηεο Σπλζήθεο· ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ε πξνζέιεπζε ζηηο εθινγέο ηνπ 

2014 ήηαλ ε ρακειόηεξε πνπ έρεη 

θαηαγξαθεί θαη ππνγξακκίδνληαο ηελ 

έιιεηςε λνκηκόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο γηα 

ην δηνξηζκό θαη ηελ επηινγή ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο·· 

__________________ __________________ 

14
 Άξζξν 17 παξάγξαθνο 7 ΣΕΕ. 

14
 Άξζξν 17 παξάγξαθνο 7 ΣΕΕ. 
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2. πξνηείλεη λα απμεζεί ε πξνβνιή ησλ 

πνιηηηθώλ νκάδσλ κε ηελ αλαγξαθή ηεο 

νλνκαζίαο θαη ηνπ ινγνηύπνπ ηνπο ζηα 

ςεθνδέιηηα θαη ζπληζηά απηά λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο ζηηο 

ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο 

κεηαδόζεηο ησλ πξνεθινγηθώλ 

εθζηξαηεηώλ, ζηηο αθίζεο θαη ζην ινηπό 

πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

εθζηξαηείεο γηα ηηο επξσπατθέο εθινγέο, 

ηδίσο ζηα καληθέζηα ησλ εζληθώλ 

πνιηηηθώλ θνκκάησλ, δεδνκέλνπ όηη, κε 

ηα κέηξα απηά, νη επξσπατθέο εθινγέο ζα 

θαηαζηνύλ δηαθαλέζηεξεο θαη ν ηξόπνο 

δηεμαγσγήο ηνπο δεκνθξαηηθόηεξνο, 

επεηδή νη πνιίηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλδένπλ ζαθώο ηελ ςήθν ηνπο κε ηνλ 

αληίθηππν πνπ απηή ζα έρεη όζνλ αθνξά 

ηελ πνιηηηθή επηξξνή ησλ επξσπατθώλ 

πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη ηελ ηθαλόηεηά 

ηνπο λα ζρεκαηίζνπλ πνιηηηθέο νκάδεο 

εληόο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ· 

2. αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ησλ εζληθώλ 

πνιηηηθώλ θνκκάησλ λα αλαγξάθνπλ ηα 

νλόκαηα θαη ηα ινγόηππα ησλ 

επξσπατθώλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ ζηηο 

αθίζεο θαη ην ινηπό πιηθό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εθζηξαηείεο γηα ηηο 

επξσπατθέο εθινγέο· 

Or. en 

 

 


