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7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που 

θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας 

νέας κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η οποία θα διέπεται από την 

αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας·  

υπογραμμίζει εξάλλου ότι με την 

προτεινόμενη νέα κατανομή θα μειωθεί ο 

αριθμός των μελών του Κοινοβουλίου·   

επισημαίνει ότι η χρήση μικρού αριθμού 

εδρών που θα εκκενώσει το Ηνωμένο 

Βασίλειο επαρκεί για να εξασφαλισθεί ότι 

δεν θα υπάρξει απώλεια εδρών για κάποιο 

κράτος μέλος και επιτρέπει να διατεθεί 

σημαντικός αριθμός εδρών στην κοινή 

εκλογική περιφέρεια·  

7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που 

θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας 

νέας κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, η οποία θα διέπεται από την 

αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας· 

υπογραμμίζει εξάλλου ότι με την 

προτεινόμενη νέα κατανομή θα μειωθεί ο 

αριθμός των μελών του Κοινοβουλίου 

κατά 73 έδρες, προς όφελος των 

φορολογουμένων στα κράτη μέλη·  
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8. υπογραμμίζει ότι με τη μείωση του 

μεγέθους του Κοινοβουλίου θα 

αποδεσμευόταν ικανός αριθμός εδρών 

ώστε να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες 

μελλοντικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να εκλέγονται βουλευτές με 

διεθνικά ψηφοδέλτια σε κοινή εκλογική 

περιφέρεια·  

8. υπογραμμίζει την ανάγκη να 

μειωθεί το μέγεθος του Κοινοβουλίου, το 

οποίο επί του παρόντος έχει 751 έδρες, 

κατά 73 έδρες, γεγονός που θα έχει 

αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των 

βουλευτών του Κοινοβουλίου να 

ανέρχεται σε 678· 
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2. Ωστόσο, σε περίπτωση που το 

Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να 

αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης κατά 

την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 

2019-2024, ο αριθμός των αντιπροσώπων 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε κράτους 

μέλους που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά 

τους είναι αυτός που προβλέπεται στο 

άρθρο 3 της απόφασης 2013/312/ΕΕ1 του 

Συμβουλίου έως ότου η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή·   

2. Ωστόσο, σε περίπτωση που το 

Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να 

αποτελεί κράτος μέλος της Ένωσης κατά 

την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 

2019-2024, ο αριθμός των αντιπροσώπων 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε κράτους 

μέλους που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά 

τους είναι αυτός που προβλέπεται στο 

άρθρο 3 της απόφασης 2013/312/ΕΕ1 του 

Συμβουλίου έως ότου η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή· 

Όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

καταστεί νομικά ισχυρή, ο αριθμός των 

αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο που έχουν εκλεγεί σε κάθε 

κράτος μέλος είναι αυτός που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.  

Όταν η αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

καταστεί νομικά ισχυρή, ο αριθμός των 

αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο που έχουν εκλεγεί σε κάθε 

κράτος μέλος για την κοινοβουλευτική 

περίοδο 2019 - 2024 παραμένει ο ίδιος, 

όπως κατά την περίοδο 2014 - 2019, 

γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ο 

συνολικός αριθμός των βουλευτών που 

εκλέγονται σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα 

κράτη μέλη να ανέρχεται σε 678, σε 

πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 3 της 

απόφασης 2013/312/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου. 

Οι αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, οι οποίοι πληρούν τις 

πρόσθετες έδρες που προκύπτουν από τη 
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διαφορά μεταξύ του αριθμού των εδρών 

που κατέχει το εν λόγω κράτος μέλος 

κατά την έννοια του πρώτου και δεύτερου 

εδαφίου της παρούσας παραγράφου, 

καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο 

Κοινοβούλιο ταυτόχρονα·  

––––––––––– ––––––––––– 

1 Απόφαση αριθ. 2013/312/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 

2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 181 της 

29.6.2013, σ. 57). 

1 Απόφαση αριθ. 2013/312/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 

2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ L 181 της 

29.6.2013, σ. 57). 
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Άρθρο 4 διαγράφεται 

Μετά την έναρξη ισχύος της κατάλληλης 

νομικής βάσης για διεθνικά ψηφοδέλτια, 

δημιουργείται μία κοινή εκλογική 

περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει 

ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Οι 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία της 

κοινής αυτής εκλογικής περιφέρειας θα 

θεσπισθούν σε απόφαση του Συμβουλίου 

σχετικά με τις διατάξεις για την 

τροποποίηση της πράξης περί εκλογής 

των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία. 

 

Ωστόσο, σε περίπτωση που το Ηνωμένο 

Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος 

μέλος της Ένωσης κατά την έναρξη της 

κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, 

και εάν υπάρχουν αντιπρόσωποι στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγονται 

με διακρατικά ψηφοδέλτια, αυτοί 

καταλαμβάνουν την έδρα τους μόνο 

αφότου η αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ένωση καταστεί 

νομικά ισχυρή. 

 

Ο αριθμός των αντιπροσώπων που 

εκλέγονται στην κοινή εκλογική 

περιφέρεια ορίζεται με βάση τον αριθμό 

των κρατών μελών. 
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