
DT\724597EL.doc PE404.816v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

15.5.2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της Πράξης περί της εκλογής των 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική
ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Giuseppe Gargani



PE404.816v02-00 2/6 DT\724597EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

I. Εισαγωγή

1. Όπως γνωρίζουμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από συνέλευση δευτέρας κατηγορίας που
ήταν αρχικά, κατέστη αιρετό όργανο αρχής γενομένης από την κοινοβουλευτική περίοδο που 
ξεκίνησε τον Ιούνιο-Ιούλιο του 1979.

2. Μάλιστα, πριν καν από την άμεση εκλογή, το άρθρο 138, παράγραφος 1, της Συνθήκης
περί ιδρύσεως της –τότε– Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, προέβλεπε ότι τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ορίζονταν από τα διάφορα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που είχε θεσπίσει κάθε κράτος μέλος· είχαμε, επομένως, να κάνουμε με την
παρουσία εντολοδόχων με διπλή εντολή.

3. Στην πραγματικότητα, μολονότι προσδιδόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ιδιότητα ενός 
οργάνου δευτέρας κατηγορίας, στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 138 της Συνθήκης της
Ρώμης προβλεπόταν η εκλογή με άμεση ψηφοφορία σε ύστερο χρόνο, με βάση σχέδια που θα 
εκπονούσε η ίδια η Συνέλευση, «σύμφωνα με μια ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη». 
Το Συμβούλιο όφειλε, κατόπιν, να θεσπίσει ομοφώνως «τις διατάξεις, των οποίων θα 
συστήσει την έγκριση από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς 
συνταγματικούς κανόνες τους».

4. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η Διάσκεψη Κορυφής των Παρισίων της 9ης και 10ης
Δεκεμβρίου 1974 όρισε ότι οι άμεσες εκλογές θα έπρεπε να διεξαχθούν «από το 1978» και 
κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλει νέες προτάσεις, δεδομένου ότι το σχέδιο 
σύμβασης που είχε εγκρίνει το 1960 έχρηζε πλέον επικαιροποίησης. Τον Ιανουάριο του 1975, 
το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέο σχέδιο βάσει του οποίου, αφού ξεπεράστηκαν ορισμένες
διαφωνίες, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία στις 12 και
13 Ιουλίου 1976.

5. Η απόφαση και η Πράξη περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία υπεγράφησαν στις Βρυξέλλες στις 20 
Σεπτεμβρίου 1976. Μετά την επικύρωσή του από όλα τα κράτη μέλη, το κείμενο τέθηκε σε
ισχύ την 1η Ιουλίου 1978 και οι πρώτες εκλογές διεξήχθησαν στις 7 και 10 Ιουνίου 1979.

II. Οι απαιτήσεις για μεταρρύθμιση

1. Η πρόβλεψη σε αυτό που ήταν τότε το άρθρο 138, παράγραφος 3, της Συνθήκης, για τη
θέσπιση ενιαίας εκλογικής διαδικασίας φαινόταν καταδικασμένη να μείνει νεκρό γράμμα
αφ’ ης στιγμής η Πράξη του 1976 περιοριζόταν στη θέσπιση αρκετά γενικόλογων αρχών, που 
άφηναν πολύ μεγάλο περιθώριο στα διαφορετικά εθνικά κανονιστικά πλαίσια.

2. Εξάλλου, το Συμβούλιο δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία επί διαφόρων σχεδίων
που υπέβαλε το Κοινοβούλιο, με τη δε Συνθήκη του Άμστερνταμ θεσπίστηκε η δυνατότητα 
να μπορεί να αρκεστεί ένα κράτος μέλος στη θέσπιση «κοινών αρχών». Το ισχύον κείμενο
του άρθρου 190, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ ορίζει συγκεκριμένα ότι «το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καταρτίζει σχέδιο για τη διεξαγωγή εκλογών με άμεση και καθολική ψηφοφορία 
κατά ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη ή σύμφωνα με κοινές αρχές όλων των κρατών 
μελών».
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3. Αυτή είναι, κατά τα λοιπά, η οδός που ακολούθησε το Κοινοβούλιο στο σχέδιο που 
προσαρτήθηκε στο ψήφισμα σχετικά με την εκπόνηση σχεδίου εκλογικής διαδικασίας 
περιλαμβάνουσας κοινές αρχές για την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε στις 15 Ιουλίου 1998 (A4-0212/98). Σε συνέχεια αυτού του
σχεδίου, η Πράξη του 1976 τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την απόφαση
2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου 25ης Ιουνίου 2002 και της 3ης Σεπτεμβρίου 2002.

4. Ωστόσο, παρά την τροποποίηση αυτή (που επικεντρωνόταν κατά βάση στη θέσπιση ενός
κριτηρίου αναλογικότητας στους εθνικούς εκλογικούς νόμους και στην απαγόρευση της 
διπλής εντολής ενός βουλευτού του ΕΚ, το ισχύον κείμενο της Πράξης του 1976 φαίνεται να 
μην είναι ακόμα αρκούντως ικανοποιητικό, κυρίως όσον αφορά τον έλεγχο της εντολής και 
την έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα. Εν προκειμένω, καλό είναι να θυμίσουμε τις
πρόσφατες περιπτώσεις που αφορούν αρκετά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες 
κατέδειξαν την ανεπάρκεια ορισμένων διατάξεων της Πράξης.

5. Το άρθρο 12 της Πράξης ορίζει ότι «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει την εντολή των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα
που δηλώνονται επισήμως από τα κράτη μέλη και αποφαίνεται επί των ενστάσεων που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να προβληθούν βάσει των διατάξεων της παρούσας Πράξης, 
εξαιρουμένων των εθνικών διατάξεων στις οποίες παραπέμπει η Πράξη αυτή».

6. Αυτή η διάταξη, κατ’ ουσίαν, δεν αναγνωρίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καμία εξουσία
αξιολόγησης των αποφάσεων των εθνικών αρχών σε ό,τι αφορά τα εκλογικά αποτελέσματα, 
εφόσον υποχρεούται να τα λάβει υπόψη. Πού ερείδεται ο νόμος, επομένως, αν η ανακήρυξη
των αποτελεσμάτων από ένα κράτος μέλος πραγματοποιείται βάσει εσωτερικής διάταξης, που 
αντίκειται στην Πράξη του 1976 και, εν γένει, στο πρωτογενές δίκαιο; Πού ερείδεται ο νόμος, 
επίσης, αν η ανακήρυξη ενός εκλεγομένου είναι αποτέλεσμα διοικητικής ή δικαστικής 
απόφασης που οδήγησε σε εκλογική ένσταση και που θεμελιώνεται σε αποκλίνουσες εθνικές 
διατάξεις;

7. Αν στηριχθούμε στο γράμμα του άρθρου 12, το Κοινοβούλιο, κυρίαρχη συνέλευση, θα
έπρεπε να αποποιηθεί του δικαιώματός του να ορίζει τη δική του σύνθεση και να αποδεχθεί
παθητικά τη βούληση των κρατών μελών.

8. Μια περίπτωση όπου ανέκυψε παρόμοιο πρόβλημα αφορά την απόφαση της Ολομέλειας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αρνηθεί να επικυρώσει την εντολή του κ. Donnici και να 
επιβεβαιώσει εκείνη του κ. Occhetto (βλ. την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
24ης Μαΐου 2007 (διαδικασία 2007/2121(REG)). Σε εκείνη την περίπτωση, πράγματι, η
παραίτηση του κ. Occhetto από την εντολή του –η παραίτηση που θα επέτρεπε στον
κ. Donnici να καταλάβει τη θέση στο Κοινοβούλιο αντ’ αυτού– θεωρήθηκε άκυρη από το 
Κοινοβούλιο, σε αντίθεση με την απόφαση των αρμόδιων εθνικών αρχών, διότι 
υπαγορευόταν από μια βούληση διαστρεβλωμένη μέσω πολιτικής συμφωνίας, η οποία 
αντέβαινε στο γράμμα και στο πνεύμα της Πράξης του 19761.

                                               
1 Υπενθυμίζεται ότι κατά της εν λόγω απόφασης προσέφυγε ο κ. Donnici (υπόθεση T-215/07) και η ιταλική 
κυβέρνηση (C-393/07) και ότι οι σχετικές διαδικασίες τελούν ακόμα υπό εκκρεμότητα.
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9. Εξάλλου, το άρθρο 13, παράγραφος 3, της Πράξης του 1976 προβλέπει ότι «Όταν η 
νομοθεσία ενός κράτους μέλους ορίζει ρητά την έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα ενός 
μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εντολή του εκπίπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
αυτής της νομοθεσίας. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενημερώνουν σχετικώς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο».

10. Εν προκειμένω, επίσης, δεν αναγνωρίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καμία εξουσία
αξιολόγησης των αποφάσεων των εθνικών αρχών, οι οποίες δύνανται, επομένως, να 
αποφασίζουν να διατηρούν στη θέση του έναν βουλευτή. Εν προκειμένω, επίσης, τίθεται το
πρόβλημα της έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα με απόφαση κράτους μέλους δυνάμει 
εσωτερικών διατάξεων ή διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων που αντιβαίνουν στο 
πρωτογενές δίκαιο.

11. Θεωρητικώς, ένα πρόβλημα αυτού του είδους θα μπορούσε να ανακύψει για τον 
κ. Geremek. Πράγματι, ένας πολωνικός νόμος της 18ης Οκτωβρίου 2006 υποχρέωνε τους
κατόχους δημόσιου αξιώματος (περιλαμβανομένων των πολωνών βουλευτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) να δηλώσουν γραπτώς, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του νόμου, αν είχαν συνεργαστεί ή όχι με τη μυστική αστυνομία  κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 1944-1990. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η άρνηση υποβολής αυτής
της δήλωσης θα ισοδυναμούσε με ψευδή δήλωση, επισύρουσα την άσκηση ποινικής δίωξης
και δυνάμενη να επιφέρει την έκπτωση από το αξίωμα το οποίο κατείχε ο προβάλλων την 
άρνηση. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι η πολωνική έννομη τάξη προβλέπει την έκπτωση
από το αξίωμα του ευρωπαίου βουλευτή συνεπεία ποινικής καταδίκης ακόμη και για 
πταίσμα, και τούτο σε αντίθεση με το πολύ λιγότερο αυστηρό καθεστώς που διέπει τους 
βουλευτές του εθνικού κοινοβουλίου. Ο κ. Geremek είχε αρνηθεί να υποβάλει αυτή τη
δήλωση, διατρέχοντας τον κίνδυνο να καταδικαστεί γι’ αυτόν τον λόγο και, κατά συνέπεια, 
να εκπέσει του βουλευτικού του αξιώματος στο ΕΚ.

12. Μάλιστα, σε εκείνη τη φάση, εκδόθηκε απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της
Πολωνίας, με την οποία κηρυσσόταν παράνομος ο νόμος, αν όμως δεν είχε συμβεί αυτό, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είχε υποχρεωθεί να λάβει παθητικά γνώση μιας απόφασης των 
εθνικών αρχών, η οποία προφανώς αντιβαίνει στις πλέον στοιχειώδεις αρχές της ελευθερίας.

13. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι παραλείψεις της Πράξης καθίστανται ακόμα πιο προφανείς
λόγω του γεγονότος ότι, είτε αφορά την περίπτωση ελέγχου της εντολής είτε την περίπτωση 
έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει κανένα μέσο 
άμεσης αντίδρασης έναντι εθνικών διατάξεων που αντίκεινται στο πρωτογενές δίκαιο. Βάσει
του ισχύοντος δικαίου, πράγματι, η μόνη δυνατή οδός είναι να ζητηθεί από την Επιτροπή να 
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του αντίστοιχου κράτους μέλους. Υπό τις παρούσες
συνθήκες, όμως, αυτό το αίτημα δεν είναι υποχρεωτικό, αφού η διαδικασία επί παραβάσει 
εμπίπτει στην αποκλειστική (και διακριτική) αρμοδιότητα της Επιτροπής.

III. Θέση του συντάκτη

1. Υπό το φως των προαναφερόμενων, στη γνωμοδότησή του υπόψη της Επιτροπής
Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης δύναται να προτείνει καταρχάς την τροποποίηση των άρθρων 12 και 13 της
Πράξης προκειμένου να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δυνατότητα εξέτασης της
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αντιστοιχίας των αποφάσεων των εθνικών αρχών σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη των 
εκλεγομένων και την έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα, με το γράμμα και το πνεύμα της 
ίδιας της Πράξης.

2. Προς τούτο, δύνανται να διερευνηθούν οι ακόλουθες λύσεις:

α) να αναγνωριστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αρμοδιότητα ελέγχου της 
εντολής των μελών του με βάση τα αποτελέσματα που δηλώνονται από τα
κράτη μέλη, με το να αποφαίνεται κατά τρόπο αυτόνομο αναφορικά με τις
προβαλλόμενες ενστάσεις και προς τούτο, η διατύπωση του άρθρου 12 της 
Πράξης θα μπορούσε να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ελέγχει την εντολή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
βάση τα αποτελέσματα που δηλώνονται επισήμως από τα κράτη μέλη και 
αποφαίνεται επί των ενστάσεων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
προβληθούν βάσει άλλων διατάξεων της παρούσας Πράξης»·

β) να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δυνατότητα να ζητεί από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφαίνεται εκ των προτέρων για τη συμβατότητα
με το κοινοτικό δίκαιο των αποφάσεων των εθνικών αρχών επί εκλογικών
ζητημάτων (ας αναλογιστούμε το μοντέλο της παραγράφου 6 του άρθρου 300
της Συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες), σε περίπτωση δε που 
το Δικαστήριο αποφανθεί ότι προκύπτει ασυμβατότητα, να προβαίνει, 
ανεξάρτητα από τις εθνικές αρχές, σε έλεγχο της εντολής ή στη διαπίστωση 
της έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα·

γ) να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αρμοδιότητα να προσφεύγει άμεσα
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ανεξάρτητα από την πρωτοβουλία της Επιτροπής, 
όταν τίθεται θέμα προάσπισης των προνομίων του, προκειμένου να 
καταγγελθεί η παράβαση του κράτους μέλους·

δ) επικουρικά, να θεσπιστεί η υποχρέωση της Επιτροπής, στο πρόσωπο του
αρμόδιου Επιτρόπου, να εκθέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους λόγους της
απόφασης του Σώματος να μην κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά
κράτους μέλους το οποίο κατηγορείται για παραβίαση των προνομιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά τη διατύπωση αιτήματος εκ μέρους του ΕΚ 
σε αυτό το πνεύμα.

3. Ο συντάκτης γνωμοδότησης δύναται, επιπλέον, να εξετάσει την ιδέα θέσπισης ορισμένων 
αρχών εκλογικού δικαίου εν τη στενή εννοία:

α) θα μπορούσαν να θεσπιστούν μία ή περισσότερες διασυνοριακές εκλογικές
περιφέρειες (δηλαδή δυνάμενες να προσελκύσουν το ενδιαφέρον αρκετών 
κρατών μελών), λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη σημασία που προσδίδει το 
άρθρο 191 της Συνθήκης ΕΚ στα πολιτικά κόμματα που προσλαμβάνουν 
ευρωπαϊκή διάσταση·
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β) δίπλα σε μια ευρωπαϊκή έννοια ασυμβατότητας (βλ. άρθρο 7, παράγραφος 1,
της Πράξης), θα μπορούσε τουλάχιστον να σκιαγραφηθεί μια ευρωπαϊκή 
έννοια εκλογιμότητας και έκπτωσης από το αξίωμα·

γ) θα μπορούσε να επαναβεβαιωθεί η τήρηση της λαϊκής κυριαρχίας, κατά τρόπο
που να μην μπορεί να τροποποιηθεί η σειρά των εκλεγομένων, μετά την 
ψηφοφορία, βάσει κομματικών αποφάσεων ή συμφωνιών1. 

4. Είναι προφανές ότι, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε κάθε περίπτωση «κριτής» 
των εκλογικών ενστάσεων που υποβάλλονται δυνάμει των διατάξεων της Πράξης του 1976 
(βλέπε άρθρο 12), θα θεσπιστούν περισσότερες αρκούντως λεπτομερείς διατάξεις σε αυτή και
το Κοινοβούλιο θα είναι περισσότερο σε θέση να ορίσει τη δική του σύνθεση κατά τρόπο 
ανεξάρτητο έναντι των εθνικών αρχών.

                                               
1 Φαίνεται ότι ορισμένες εθνικές νομοθεσίες το επιτρέπουν.
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