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Τροπολογία 1
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη την πράξη περί της 
εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 
ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη 
στην απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976 όπως τροποποιήθηκε 
(Πράξη περί Εκλογής του 1976)1, και 
ιδίως το άρθρο 14,

Or. en

Τροπολογία 2
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν 
σαφείς διατάξεις σχετικά με τον τρόπο 
κατά τον οποίο κατανέμονται οι έδρες 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν στην 
Ένωση προσχωρεί νέο κράτος μέλος και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να 
συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι αναμένεται 
περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης, 
πράγμα που θα θέσει νέα ζητήματα όσον 
αφορά την εκπροσώπηση κάθε κράτους 
μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

                                               
1 Απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 278, 8.10.1976, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε με 
την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33, 9.2.1993, σ. 15) και την απόφαση 
2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283, 21.10.2002, σ. 1).
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Or. en

Τροπολογία 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τωρινή 
κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν είναι αναλογική και 
επομένως έρχεται σε αντίθεση με τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση 
κάθε κράτους μέλους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν μπορεί να συζητείται 
χωριστά από την εκπροσώπησή του στο 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 4
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
συνεκτιμηθούν οι δημογραφικές αλλαγές 
που σημειώθηκαν την περίοδο που 
μεσολάβησε από τις τελευταίες εκλογές 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 5
Zbigniew Ziobro
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
συνεκτιμηθούν οι δημογραφικές αλλαγές 
που σημειώθηκαν την περίοδο που 
μεσολάβησε από τις τελευταίες εκλογές 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 6
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
συνεκτιμηθούν οι δημογραφικές αλλαγές 
που σημειώθηκαν την περίοδο που 
μεσολάβησε από τις τελευταίες εκλογές για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
συνεκτιμηθούν οι δημογραφικές αλλαγές 
και οι αλλαγές στον πληθυσμό των 
μεταναστών που σημειώθηκαν την 
περίοδο που μεσολάβησε από τις 
τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε σχέση με τους πολίτες 
της Ένωσης και τους πολίτες άλλων 
κρατών μελών,

Or. en

Τροπολογία 7
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς το 
πρόβλημα της όντως φθίνουσας 
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αναλογικότητας στην εκπροσώπηση 
μπορεί να λυθεί οριστικά μόνο με αλλαγές 
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
πρέπει να βρεθεί μία προσωρινή λύση όσο 
θα εκκρεμεί η διευθέτηση αυτού του 
ζητήματος με αλλαγές στη Συνθήκη,

Or. en

Τροπολογία 8
Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να διατηρηθεί ο αριθμός εδρών 
όσο το δυνατόν κοντύτερα στους 
αριθμούς που πρότεινε ο συμβιβασμός 
του Κέμπριτζ1 και ταυτόχρονα να 
επιδιωχθεί η αποφυγή ριζικών αλλαγών 
που θα προέκυπταν από την αυστηρή 
εφαρμογή αυτού του συμβιβασμού,

Or. en

Τροπολογία 9
Gay Mitchell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει 
απλούστερη διαδικασία τροποποίησης 
της Συνθήκης μέσω διακυβερνητικής 

                                               
1 Βλ. σημείωμα «The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament -
Cambridge compromise» εκ μέρους του θεματικού τμήματος Γ του Κοινοβουλίου (ΡΕ 432.760).
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διάσκεψης σε ορισμένες περιστάσεις,

Or. en

Τροπολογία 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να 
συνεκτιμώνται οι δημογραφικές αλλαγές 
προσωρινού χαρακτήρα, που 
προκαλούνται από οικονομικούς κύκλους 
οι οποίοι έχουν επηρεάσει τα κράτη μέλη 
που, έχοντας δεσμευθεί από συμφωνίες 
στο πλαίσιο προγραμμάτων ενίσχυσης 
του ισοζυγίου πληρωμών εκ μέρους της 
ΕΕ, έχουν εφαρμόσει απαιτητικά μέτρα 
οικονομικής προσαρμογής και έχουν 
διατηρήσει σταθερές ισοτιμίες, 
συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 
εμπιστοσύνης καθ’ όλη την Ένωση,  

Or. en

Τροπολογία 11
Gerald Häfner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζητούμενη 
τροποποίηση στην κατανομή των εδρών 
μεταξύ των κρατών μελών δεν πρέπει να 
είναι αυθαίρετη αλλά να βασίζεται σε μια 
μαθηματική αρχή, εφαρμοστέα με 
ρεαλιστικό τρόπο, η οποία θα περιορίζει 
τις ενδεχόμενες απώλειες σε μία το πολύ 
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έδρα για όλα τα κράτη μέλη,

Or. en

Τροπολογία 12
Sandra Kalniete

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέταση 
τους εφικτού μιας ανακατανομής των 
εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 
πρέπει να οδηγεί σε σοβαρή απόκλιση 
από τον συμβιβασμό του Κέμπριτζ1

Or. en

Τροπολογία 13
Gerald Häfner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
κατοχυρώνεται πλήρως η νομιμότητα του 
οργάνου, αν αφήνεται η κατανομή των 
εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
νέες διαπραγματεύσεις και νομοθεσία   
κάθε φορά που τα αριθμητικά στοιχεία 
του πληθυσμού των κρατών μελών 
αλλάζουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επομένως επιβεβλημένο να υπολογίζεται η 
κατανομή των εδρών σε πιο μακρόπνοη 
βάση με τη βοήθεια ενός καλά 
προσδιορισμένου μαθηματικού τύπου που 

                                               
1 Βλ. σημείωμα «The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament -
Cambridge compromise» εκ μέρους του θεματικού τμήματος Γ του Κοινοβουλίου (ΡΕ 432.760).
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εξασφαλίζει σαφή, διαφανή και 
αντικειμενική σχέση μεταξύ του 
πληθυσμού κάθε κράτους μέλους και του 
αριθμού των εδρών που αυτό δικαιούται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ θα 
τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις που 
απορρέουν από τις Συνθήκες,

Or. en

Τροπολογία 14
Gerald Häfner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία 
σχετικά με τον καταλληλότερο 
μαθηματικό τύπο πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα εκτεταμένου δημόσιου 
διαλόγου μεταξύ των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κοινοβουλίων 
και των κυβερνήσεων των κρατών μελών 
αφενός και των Ευρωπαίων πολιτών 
αφετέρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
καλύτερο πλαίσιο γι’ αυτό θα ήταν μία 
ευρωπαϊκή σύμβαση σύμφωνα με το 
άρθρο 48 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,  

Or. en

Τροπολογία 15
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. επισημαίνει ότι η μόνη πιθανή 
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προσωρινή λύση, για να μη διαταραχθεί η 
εκπροσώπηση των κρατών μελών εντός 
της Ενώσεως, είναι να αυξηθεί 
προσωρινά ο αριθμός των εδρών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την 
κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019, ενώ 
θα εκκρεμούν οι αλλαγές στη Συνθήκη,

Or. en

Τροπολογία 16
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. Υποβάλλει στο Συμβούλιο τη 
συνημμένη πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου, που περιλαμβάνει μέτρα 
πρακτικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή 
της ισχύουσας Πράξης περί Εκλογής του 
1976, ενόψει των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα 
διεξαχθούν τον Μάιο του 2014· προτείνει 
αυτές οι πρακτικές ρυθμίσεις να γίνουν 
ως εξής:
– οι υποψήφιοι ορίζονται μέσω 
δημοκρατικής διαδικασίας και τα 
ονόματά τους δημοσιοποιούνται το 
αργότερο έξι εβδομάδες πριν από τις 
εκλογές·
– αν πολιτικό κόμμα που συμμετέχει στις 
ευρωπαϊκές εκλογές ανήκει σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή έχει διακηρύξει την 
πρόθεσή του να ενταχθεί σε τέτοιο, η 
ονομασία του ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος δηλώνεται ευκρινώς στο 
ψηφοδέλτιο (εντός παρενθέσεως)·
– οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διεξάγονται κατά την 
ημερομηνία και τις ώρες που ορίζονται 
από κάθε κράτος μέλος· αυτές οι 
ημερομηνίες είναι στην ίδια περίοδο, η 
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οποία ξεκινά το πρωί μίας Τρίτης και 
τελειώνει την ακόλουθη Κυριακή, το 
αργότερο στις 20.00, ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης· 

Or. en

Τροπολογία 17
Zbigniew Ziobro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως πριν 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2019-2024 νέα πρόταση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 
σκοπό τον καθορισμό ενός συστήματος το 
οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, 
όποτε απαιτείται, πριν από κάθε διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την 
ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των 
κρατών μελών και τις δημογραφικές 
εξελίξεις, που θα έχουν διαπιστωθεί 
δεόντως και χωρίς να αποκλείει τη 
δυνατότητα δέσμευσης ορισμένου 
αριθμού εδρών για βουλευτές που 
εκλέγονται σε διακρατικά ψηφοδέλτια·

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως πριν 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2019-2024 νέα πρόταση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 
σκοπό τον καθορισμό ενός συστήματος το 
οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, 
όποτε απαιτείται, πριν από κάθε διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την 
ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των 
κρατών μελών και τις δημογραφικές 
εξελίξεις, που θα έχουν διαπιστωθεί 
δεόντως·

Or. pl

Τροπολογία 18
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως πριν 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2019-2024 νέα πρόταση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 
σκοπό τον καθορισμό ενός συστήματος το 
οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, 
όποτε απαιτείται, πριν από κάθε 
διενέργεια εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την ανακατανομή των 
εδρών μεταξύ των κρατών μελών με τρόπο 
αντικειμενικό, βασιζόμενο στην αρχή της 
φθίνουσας αναλογικότητας όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της απόφασης, λαμβάνοντας 
υπόψη την ενδεχόμενη αύξηση του 
αριθμού των κρατών μελών και τις 
δημογραφικές εξελίξεις, που θα έχουν 
διαπιστωθεί δεόντως και χωρίς να
αποκλείει τη δυνατότητα δέσμευσης 
ορισμένου αριθμού εδρών για βουλευτές 
που εκλέγονται σε διακρατικά ψηφοδέλτια·

3. Γνωρίζει ότι η σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα χρειαστεί 
μελλοντικά να προσαρμοστεί, ώστε να 
λάβει υπόψη τον αντίκτυπο από 
ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των
κρατών μελών και από τις δημογραφικές 
εξελίξεις, που θα έχουν διαπιστωθεί 
δεόντως· αν χρειαστεί, αναλαμβάνει να 
υποβάλει εγκαίρως πριν από την έναρξη 
της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024 
νέα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου με σκοπό τον καθορισμό της 
ανακατανομής των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με βάση την αρχή της 
φθίνουσας αναλογικότητας όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της απόφασης και χωρίς να
αποκλείεται η δυνατότητα δέσμευσης 
ορισμένου αριθμού εδρών για βουλευτές 
που εκλέγονται σε διακρατικά ψηφοδέλτια·

Or. en

Τροπολογία 19
Gerald Häfner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως
πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024
νέα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου με σκοπό τον καθορισμό ενός 
συστήματος το οποίο θα καθιστά 
μελλοντικά δυνατή, όποτε απαιτείται, πριν 
από κάθε διενέργεια εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 

3. δεσμεύεται να υποβάλει πριν από τις 31 
Δεκεμβρίου 2015 νέα πρόταση
τροποποίησης των Συνθηκών μέσω 
συνήθους διαδικασίας αναθεώρησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τον 
καθορισμό ενός συστήματος το οποίο θα 
καθιστά μελλοντικά δυνατή, όποτε 
απαιτείται, πριν από κάθε διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο βιώσιμο,
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αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την
ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των 
κρατών μελών και τις δημογραφικές 
εξελίξεις, που θα έχουν διαπιστωθεί 
δεόντως και χωρίς να αποκλείει τη 
δυνατότητα δέσμευσης ορισμένου αριθμού 
εδρών για βουλευτές που εκλέγονται σε 
διακρατικά ψηφοδέλτια·

αντικειμενικό και διαφανή, βασιζόμενο σε 
μη γραμμικό μαθηματικό τύπο που τηρεί 
την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της απόφασης,
ενώ θα λαμβάνονται υπόψη η ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και οι δημογραφικές εξελίξεις που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως, και χωρίς να 
αποκλείει τη δυνατότητα δέσμευσης 
ορισμένου αριθμού εδρών για βουλευτές 
που εκλέγονται σε διακρατικά ψηφοδέλτια·

Or. en

Τροπολογία 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως
πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024
νέα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου με σκοπό τον καθορισμό ενός 
συστήματος το οποίο θα καθιστά 
μελλοντικά δυνατή, όποτε απαιτείται, πριν 
από κάθε διενέργεια εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την
ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των 
κρατών μελών και τις δημογραφικές 
εξελίξεις, που θα έχουν διαπιστωθεί 
δεόντως και χωρίς να αποκλείει τη 
δυνατότητα δέσμευσης ορισμένου αριθμού 
εδρών για βουλευτές που εκλέγονται σε 
διακρατικά ψηφοδέλτια·

3. αναλαμβάνει να υποβάλει, πριν από το 
τέλος του 2015, νέα πρόταση απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με σκοπό τον 
καθορισμό, εγκαίρως πριν από την έναρξη 
της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-
2024,  ενός συστήματος το οποίο θα 
καθιστά μελλοντικά δυνατή, πριν από κάθε 
διενέργεια εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την ανακατανομή των εδρών 
μεταξύ των κρατών μελών με τρόπο 
αντικειμενικό, βασιζόμενο στην αρχή της 
φθίνουσας αναλογικότητας όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της απόφασης, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη η ενδεχόμενη αύξηση 
του αριθμού των κρατών μελών και οι
δημογραφικές εξελίξεις που θα έχουν 
διαπιστωθεί δεόντως, και χωρίς να 
αποκλείει τη δυνατότητα δέσμευσης 
ορισμένου αριθμού εδρών για βουλευτές 
που εκλέγονται σε διακρατικά ψηφοδέλτια·

Or. fr
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Τροπολογία 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως
πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024
νέα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου με σκοπό τον καθορισμό ενός 
συστήματος το οποίο θα καθιστά 
μελλοντικά δυνατή, όποτε απαιτείται, πριν 
από κάθε διενέργεια εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την
ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των 
κρατών μελών και τις δημογραφικές 
εξελίξεις, που θα έχουν διαπιστωθεί 
δεόντως και χωρίς να αποκλείει τη 
δυνατότητα δέσμευσης ορισμένου αριθμού 
εδρών για βουλευτές που εκλέγονται σε 
διακρατικά ψηφοδέλτια·

3. αναλαμβάνει να υποβάλει, πριν από το 
τέλος του 2015, νέα πρόταση απόφασης 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με σκοπό τον 
καθορισμό, εγκαίρως πριν από την έναρξη 
της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-
2024, ενός συστήματος το οποίο θα 
καθιστά μελλοντικά δυνατή, πριν από κάθε 
διενέργεια εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την ανακατανομή των εδρών 
μεταξύ των κρατών μελών με τρόπο 
αντικειμενικό, βασιζόμενο στην αρχή της 
φθίνουσας αναλογικότητας όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της απόφασης, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη η ενδεχόμενη αύξηση 
του αριθμού των κρατών μελών και οι
δημογραφικές εξελίξεις που θα έχουν 
διαπιστωθεί δεόντως, και χωρίς να 
αποκλείει τη δυνατότητα δέσμευσης 
ορισμένου αριθμού εδρών για βουλευτές 
που εκλέγονται σε διακρατικά ψηφοδέλτια·

Or. de

Τροπολογία 22
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως πριν 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2019-2024 νέα πρόταση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως πριν 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2019-2024 νέα βιώσιμη και 
διαφανή πρόταση απόφασης του 
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σκοπό τον καθορισμό ενός συστήματος το 
οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, 
όποτε απαιτείται, πριν από κάθε διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την
ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των 
κρατών μελών και τις δημογραφικές 
εξελίξεις, που θα έχουν διαπιστωθεί 
δεόντως και χωρίς να αποκλείει τη 
δυνατότητα δέσμευσης ορισμένου αριθμού 
εδρών για βουλευτές που εκλέγονται σε 
διακρατικά ψηφοδέλτια·

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, βασιζόμενη σε 
μαθηματικό τύπο, με σκοπό τον 
καθορισμό ενός συστήματος το οποίο θα 
καθιστά μελλοντικά δυνατή, όποτε 
απαιτείται, πριν από κάθε διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της απόφασης, ενώ θα λαμβάνονται
υπόψη η ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού 
των κρατών μελών και οι δημογραφικές
εξελίξεις που θα έχουν διαπιστωθεί 
δεόντως, και χωρίς να αποκλείει τη 
δυνατότητα δέσμευσης ορισμένου αριθμού 
εδρών για βουλευτές που εκλέγονται σε 
διακρατικά ψηφοδέλτια·

Or. en

Τροπολογία 23
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως πριν 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2019-2024 νέα πρόταση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 
σκοπό τον καθορισμό ενός συστήματος το 
οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, 
όποτε απαιτείται, πριν από κάθε διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την
ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των 
κρατών μελών και τις δημογραφικές 
εξελίξεις, που θα έχουν διαπιστωθεί 
δεόντως και χωρίς να αποκλείει τη 

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως πριν 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2019-2024 νέα πρόταση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 
σκοπό τον καθορισμό ενός συστήματος το 
οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή την 
εξέταση της ανακατανομής εδρών βάσει 
δεόντως διαπιστωμένων δημογραφικών 
εξελίξεων και, όποτε απαιτείται, πριν από 
κάθε διενέργεια εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της απόφασης, ενώ θα λαμβάνεται
υπόψη η ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού 
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δυνατότητα δέσμευσης ορισμένου αριθμού 
εδρών για βουλευτές που εκλέγονται σε 
διακρατικά ψηφοδέλτια·

των κρατών μελών, και χωρίς να αποκλείει 
τη δυνατότητα δέσμευσης ορισμένου 
αριθμού εδρών για βουλευτές που 
εκλέγονται σε διακρατικά ψηφοδέλτια·

Or. de

Τροπολογία 24
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως πριν 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2019-2024 νέα πρόταση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 
σκοπό τον καθορισμό ενός συστήματος το 
οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, 
όποτε απαιτείται, πριν από κάθε διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 
1 της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την 
ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των 
κρατών μελών και τις δημογραφικές 
εξελίξεις, που θα έχουν διαπιστωθεί 
δεόντως και χωρίς να αποκλείει τη
δυνατότητα δέσμευσης ορισμένου αριθμού 
εδρών για βουλευτές που εκλέγονται σε 
διακρατικά ψηφοδέλτια·

3. αναλαμβάνει να υποβάλει εγκαίρως πριν 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2019-2024 νέα πρόταση 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με 
σκοπό τον καθορισμό ενός συστήματος το 
οποίο θα καθιστά μελλοντικά δυνατή, 
όποτε απαιτείται, πριν από κάθε διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών, βάσει της αρχής της
φθίνουσας αναλογικότητας όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της απόφασης, ενώ θα
λαμβάνονται υπόψη οι δημογραφικές και 
μεταναστευτικές εξελίξεις στον πληθυσμό 
τους σε σχέση με τους πολίτες της 
Ένωσης και τους πολίτες τρίτων χωρών,
οι οποίες θα έχουν διαπιστωθεί δεόντως,
και χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
δέσμευσης ορισμένου αριθμού εδρών για 
βουλευτές που εκλέγονται σε διακρατικά 
ψηφοδέλτια·

Or. en

Τροπολογία 25
Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. Πιστεύει ότι το ζήτημα της 
κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να λυθεί μόνο σε 
συνάρτηση με μια αναθεώρηση του 
συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, 
με επίγνωση του ότι η διακυβέρνηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποτέλεσμα 
συνδυαστικού συμβιβασμού μεταξύ της 
αρχής του διεθνούς δικαίου περί ισότητας 
των κρατών και της δημοκρατικής αρχής 
της «ψήφου κατ’ άτομο»· προτίθεται να 
καταθέσει σχετικές προτάσεις κατά την 
επόμενη Συνέλευση που θα συγκληθεί 
βάσει του άρθρου 48, παράγραφος 3, της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 26
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. υπογραμμίζει ότι στα κράτη μέλη με 
πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων ο 
εκλογικός νόμος πρέπει να περιλαμβάνει 
περιφέρειες ως εκλογικές περιφέρεις, για 
να διασφαλίζει την αναλογική τους 
εκπροσώπηση·

Or. en

Τροπολογία 27
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. επισημαίνει την πολιτική σύνδεση 
μεταξύ του ζητήματος της κατανομής 
εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
της συνολικής δέσμης αναθεώρησης για 
τα όργανα της ένωσης, ιδίως όσον αφορά 
το σύστημα των ψηφοφοριών στο 
Συμβούλιο, τονίζει δε την ανάγκη να είναι 
η δέσμη συνεκτική και να σέβεται την 
ισότητα των κρατών μελών· παρατηρεί 
επομένως ότι τυχόν νέο σύστημα 
κατανομής εδρών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να εξεταστεί μόνο 
παράλληλα με την αναθεώρηση του 
συστήματος ψηφοφορίας στο Συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 28
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. εκφράζει την προθυμία του, στο 
πλαίσιο της αναγκαίας αναθεώρησης των 
Συνθηκών, να διευθετηθεί το ζήτημα της 
κατανομής εδρών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με τη δέουσα προσοχή στην 
αντιπροσωπευτικότητα, στα καθήκοντα, 
στη σύνθεση και στον πολιτικό ρόλο όλων 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και 
των συμβουλευτικών της φορέων·   

Or. de

Τροπολογία 29
Paulo Rangel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 11 της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης που ενέκρινε 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να ξεκινήσει 
διαπραγματεύσεις, με βάση το άρθρο 17, 
παράγραφοι 6 και 7, της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τον από 
κοινού καθορισμό των ρυθμίσεων για τις 
διαβουλεύσεις που θα διασφαλίσουν μια 
απρόσκοπτη διαδικασία εκλογής του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη τις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 30
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τη 
συνημμένη πρόταση απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και την 
προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων, στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην 
κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της 
Δημοκρατίας της Κροατίας, και προς 
ενημέρωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 
κρατών μελών.

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις 
συνημμένες προτάσεις απόφασης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και την 
προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων, στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο 
και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο 
της Δημοκρατίας της Κροατίας, και προς 
ενημέρωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των 
κρατών μελών.

Or. en
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Τροπολογία 31
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 4

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

(4) Η απόφαση αυτή πρέπει να σέβεται τα 
κριτήρια που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι 
ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών 
της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους 
επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η
εκπροσώπηση αυτή να είναι αναλογική 
κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι 
μελών ανά κράτος μέλος και κανένα 
κράτος μέλος να μην λαμβάνει 
περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες,

(4) Η απόφαση αυτή έπρεπε να σέβεται τα 
κριτήρια που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 14 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι 
ο αριθμός των αντιπροσώπων των πολιτών 
της Ένωσης να μην υπερβαίνει τους 
επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο, η 
εκπροσώπηση αυτή να είναι αναλογική 
κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι 
μελών ανά κράτος μέλος και κανένα 
κράτος μέλος να μην λαμβάνει 
περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες,

Or. en

Τροπολογία 32
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
φθίνουσας αναλογικότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο οι ακόλουθες αρχές:

Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
φθίνουσας αναλογικότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να είχαν 
τηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο οι 
ακόλουθες αρχές:

Or. en

Τροπολογία 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann
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Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
φθίνουσας αναλογικότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο οι ακόλουθες αρχές:

Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
φθίνουσας αναλογικότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρούνται οι 
ακόλουθες αρχές:

Or. fr

Τροπολογία 34
Louis Michel

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
φθίνουσας αναλογικότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο οι ακόλουθες αρχές:

Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
φθίνουσας αναλογικότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρούνται οι 
ακόλουθες αρχές:

Or. fr

Τροπολογία 35
Sandrine Bélier

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
φθίνουσας αναλογικότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρούνται όσο το 

Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
φθίνουσας αναλογικότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρούνται οι 
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δυνατόν περισσότερο οι ακόλουθες αρχές: ακόλουθες αρχές:

Or. fr

Τροπολογία 36
Andrew Duff

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 1 – πρώτη περίπτωση

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

γίνεται πλήρης χρήση των ελαχίστων και 
μεγίστων αριθμών που καθορίζει η 
Συνθήκη, ώστε η κατανομή των εδρών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο την κατανομή των 
πληθυσμών των κρατών μελών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 37
Martina Anderson

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 1 – πρώτη περίπτωση

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

γίνεται πλήρης χρήση των ελαχίστων και 
μεγίστων αριθμών που καθορίζει η 
Συνθήκη, ώστε η κατανομή των εδρών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο την κατανομή των 
πληθυσμών των κρατών μελών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand
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Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
φθίνουσας αναλογικότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρούνται όσο το 
δυνατόν περισσότερο οι ακόλουθες αρχές:

Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
φθίνουσας αναλογικότητας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 
14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρούνται οι 
ακόλουθες αρχές:

γίνεται πλήρης χρήση των ελαχίστων και 
μεγίστων αριθμών που καθορίζει η
Συνθήκη, ώστε η κατανομή των εδρών 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο την κατανομή των 
πληθυσμών των κρατών μελών·

– η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αξιοποιεί πλήρως τους 
ελάχιστους και μέγιστους αριθμούς που 
καθορίζει η Συνθήκη, ώστε να 
αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο την κατανομή των 
πληθυσμών των κρατών μελών·

όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει ένα κράτος 
μέλος, τόσο μεγαλύτερη αξίωση έχει σε 
μεγάλο αριθμό εδρών·

ο λόγος μεταξύ πληθυσμού και αριθμού 
εδρών των κρατών μελών πριν τη 
στρογγυλοποίηση πρέπει να κυμαίνεται σε 
συνάρτηση με τον πληθυσμό καθενός, 
κατά τρόπο ώστε κάθε βουλευτής 
κράτους μέλους με μεγαλύτερο πληθυσμό
να αντιπροσωπεύει περισσότερους 
πολίτες από κάθε βουλευτή κράτους 
μέλους με μικρότερο πληθυσμό και 
αντιστρόφως κανένα κράτος μέλος με 
μικρότερο πληθυσμό να μη διαθέτει 
περισσότερες έδρες από ένα κράτος μέλος
με μεγαλύτερο πληθυσμό.

όσο μεγαλύτερο πληθυσμό έχει ένα 
κράτος μέλος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο 
αριθμός των κατοίκων που 
αντιπροσωπεύει ο καθένας από τους 
ευρωπαίους βουλευτές του.

Or. en

Τροπολογία 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα)
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

– ο αριθμός εδρών δεν μειώνεται για τα 
κράτη μέλη τα οποία, στο πλαίσιο 
προγραμμάτων ενίσχυσης του ισοζυγίου 
πληρωμών εκ μέρους της ΕΕ, έχουν 
εφαρμόσει απαιτητικά μέτρα οικονομικής 
προσαρμογής και έχουν διατηρήσει 
σταθερές ισοτιμίες, συμβάλλοντας έτσι 
στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και εμπιστοσύνης καθ’ όλη 
την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 1 α (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Άρθρο 1α
Η κατανομή εδρών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη για την 
κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019 
ακολουθεί τροποποιημένη εφαρμογή του 
βασισμένου στον πληθυσμό τύπου 
(Grimmett, Oelbermann/Pukelsheim 
20121), που περιορίζει τις υπολογιζόμενες 
απώλειες σε μία έδρα, εκτός αν τούτο 
κατέληγε στην κατανομή περισσότερων 
από 96 έδρες σε ένα κράτος μέλος, και
παραλείπει πιθανά κέρδη.

Or. en

Τροπολογία 41
György Schöpflin
                                               
1 Βλ. σημείωμα «The allocation between the EU Member States of the seats in the European Parliament -
Cambridge compromise» εκ μέρους του θεματικού τμήματος Γ του Κοινοβουλίου (ΡΕ 432.760).
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Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 2

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Ο συνολικός πληθυσμός των κρατών 
μελών υπολογίζεται από την Επιτροπή 
(Eurostat) βάσει των δεδομένων που 
παρέχουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με 
μέθοδο που καθιερώθηκε μέσω 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο συνολικός πληθυσμός των κρατών 
μελών, που περιλαμβάνει πολίτες της 
Ένωσης και πολίτες τρίτων χωρών,
υπολογίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) 
βάσει των δεδομένων που παρέχουν τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με μέθοδο που 
καθιερώθηκε μέσω κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 42
Gay Mitchell, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Sean Kelly, Μαριέττα Γιαννάκου, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Ο αριθμός των εκλεγομένων σε κάθε 
κράτος μέλος αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασιστεί 
μεταξύ του 2014 και του 2019, με σκοπό 
να τεθεί σε ισχύ από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019, 
λαμβανομένων υπόψη οποιωνδήποτε 
άλλων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που 
μπορεί να είναι αναγκαίες, για να 
βελτιωθεί η λειτουργία της Ένωσης.

Βέλγιο 21
Βουλγαρία 17
Τσεχική Δημοκρατία 21
Δανία 13
Γερμανία 96
Εσθονία 6
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Ιρλανδία 11
Ελλάδα 21
Ισπανία 54
Γαλλία 74
Κροατία 11
Ιταλία 73
Κύπρος 6
Λετονία 8
Λιθουανία 11
Λουξεμβούργο 6
Ουγγαρία 21
Μάλτα 6
Ολλανδία 26
Αυστρία 19
Πολωνία 51
Πορτογαλία 21
Ρουμανία 32
Σλοβενία 8
Σλοβακία 13
Φινλανδία 13
Σουηδία 19
Ηνωμένο Βασίλειο 73

Or. en

Τροπολογία 43
Louis Michel

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής για την 
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από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

κοινοβουλευτική περίοδο 2014-2019: 

Or. fr

Τροπολογία 44
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Βέλγιο 21 Βέλγιο 22
Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 18
Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 22
Δανία 13 Δανία 13

Γερμανία 96 Γερμανία 99
Εσθονία 6 Εσθονία 6

Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 12
Ελλάδα 21 Ελλάδα 22
Ισπανία 54 Ισπανία 54

Γαλλία 74 Γαλλία 74

Κροατία 11 Κροατία 12
Ιταλία 73 Ιταλία 73
Κύπρος 6 Κύπρος 6

Λετονία 8 Λετονία 9
Λιθουανία 11 Λιθουανία 12
Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 22
Mάλτα 6 Mάλτα 6
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Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26
Αυστρία 19 Αυστρία 19

Πολωνία 51 Πολωνία 51

Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 22
Ρουμανία 32 Ρουμανία 33
Σλοβενία 8 Σλοβενία 8

Σλοβακία 13 Σλοβακία 13
Φινλανδία 13 Φινλανδία 13

Σουηδία 19 Σουηδία 20
Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 73

Or. en

Τροπολογία 45
Sandra Kalniete

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Βέλγιο 21 Βέλγιο 20
Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 16
Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 20
Δανία 13 Δανία 13
Γερμανία 96 Γερμανία 96

Εσθονία 6 Εσθονία 6

Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 12
Ελλάδα 21 Ελλάδα 20
Ισπανία 54 Ισπανία 55
Γαλλία 74 Γαλλία 77
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Κροατία 11 Κροατία 11
Ιταλία 73 Ιταλία 73

Κύπρος 6 Κύπρος 6

Λετονία 8 Λετονία 9
Λιθουανία 11 Λιθουανία 11
Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 19
Mάλτα 6 Mάλτα 6

Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26

Αυστρία 19 Αυστρία 18
Πολωνία 51 Πολωνία 50
Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 20
Ρουμανία 32 Ρουμανία 32

Σλοβενία 8 Σλοβενία 9
Σλοβακία 13 Σλοβακία 13
Φινλανδία 13 Φινλανδία 13

Σουηδία 19 Σουηδία 19

Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 75

Or. en

Τροπολογία 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Βέλγιο 21 Βέλγιο 20
Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 17
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Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 20
Δανία 13 Δανία 13

Γερμανία 96 Γερμανία 96
Εσθονία 6 Εσθονία 6

Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 11

Ελλάδα 21 Ελλάδα 20
Ισπανία 54 Ισπανία 57
Γαλλία 74 Γαλλία 78
Κροατία 11 Κροατία 11

Ιταλία 73 Ιταλία 74
Κύπρος 6 Κύπρος 6

Λετονία 8 Λετονία 7
Λιθουανία 11 Λιθουανία 9
Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 19
Mάλτα 6 Mάλτα 6

Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26
Αυστρία 19 Αυστρία 19

Πολωνία 51 Πολωνία 51

Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 20
Ρουμανία 32 Ρουμανία 31
Σλοβενία 8 Σλοβενία 7
Σλοβακία 13 Σλοβακία 13
Φινλανδία 13 Φινλανδία 13

Σουηδία 19 Σουηδία 19

Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 76

Or. en

Τροπολογία 47
Sandrine Bélier

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Βέλγιο 21 Βέλγιο 20
Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 17

Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 20
Δανία 13 Δανία 13

Γερμανία 96 Γερμανία 96
Εσθονία 6 Εσθονία 6

Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 11
Ελλάδα 21 Ελλάδα 20
Ισπανία 54 Ισπανία 57
Γαλλία 74 Γαλλία 78
Κροατία 11 Κροατία 11
Ιταλία 73 Ιταλία 74
Κύπρος 6 Κύπρος 6
Λετονία 8 Λετονία 7
Λιθουανία 11 Λιθουανία 9
Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 19
Mάλτα 6 Mάλτα 6

Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26
Αυστρία 19 Αυστρία 19

Πολωνία 51 Πολωνία 51
Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 20
Ρουμανία 32 Ρουμανία 31
Σλοβενία 8 Σλοβενία 7
Σλοβακία 13 Σλοβακία 13
Φινλανδία 13 Φινλανδία 13

Σουηδία 19 Σουηδία 19
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Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 76

Or. fr

Τροπολογία 48
Martina Anderson

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Bέλγιο 21 Bέλγιο 21
Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 17

Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 21
Δανία 13 Δανία 13

Γερμανία 96 Γερμανία 95
Εσθονία 6 Εσθονία 6

Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 12
Ελλάδα 21 Ελλάδα 21

Ισπανία 54 Ισπανία 54
Γαλλία 74 Γαλλία 74

Κροατία 11 Κροατία 11

Ιταλία 73 Ιταλία 72
Κύπρος 6 Κύπρος 6
Λετονία 8 Λετονία 8

Λιθουανία 11 Λιθουανία 11
Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 21
Mάλτα 6 Mάλτα 6

Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26
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Αυστρία 19 Αυστρία 18
Πολωνία 51 Πολωνία 50
Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 21
Ρουμανία 32 Ρουμανία 32

Σλοβενία 8 Σλοβενία 8
Σλοβακία 13 Σλοβακία 13

Φινλανδία 13 Φινλανδία 13
Σουηδία 19 Σουηδία 19

Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 73

Or. en

Τροπολογία 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Bέλγιο 21 Bέλγιο 21
Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 17

Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 21
Δανία 13 Δανία 13

Γερμανία 96 Γερμανία 96
Εσθονία 6 Εσθονία 6

Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 12
Ελλάδα 21 Ελλάδα 21

Ισπανία 54 Ισπανία 54
Γαλλία 74 Γαλλία 74

Κροατία 11 Κροατία 12
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Ιταλία 73 Ιταλία 73
Κύπρος 6 Κύπρος 6

Λετονία 8 Λετονία 8
Λιθουανία 11 Λιθουανία 11

Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6
Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 21

Mάλτα 6 Mάλτα 6
Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26

Αυστρία 19 Αυστρία 18
Πολωνία 51 Πολωνία 50
Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 21
Ρουμανία 32 Ρουμανία 32

Σλοβενία 8 Σλοβενία 8
Σλοβακία 13 Σλοβακία 13

Φινλανδία 13 Φινλανδία 13
Σουηδία 19 Σουηδία 19

Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 73

Or. en

Τροπολογία 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward και Brian Crowley

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Bέλγιο 21 Bέλγιο 21
Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 17

Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 21
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Δανία 13 Δανία 13
Γερμανία 96 Γερμανία 96

Εσθονία 6 Εσθονία 6

Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 12
Ελλάδα 21 Ελλάδα 21
Ισπανία 54 Ισπανία 54

Γαλλία 74 Γαλλία 74
Κροατία 11 Κροατία 11

Ιταλία 73 Ιταλία 73
Κύπρος 6 Κύπρος 6

Λετονία 8 Λετονία 8
Λιθουανία 11 Λιθουανία 11

Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 20
Mάλτα 6 Mάλτα 6
Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26

Αυστρία 19 Αυστρία 19
Πολωνία 51 Πολωνία 51

Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 21
Ρουμανία 32 Ρουμανία 32

Σλοβενία 8 Σλοβενία 8
Σλοβακία 13 Σλοβακία 13

Φινλανδία 13 Φινλανδία 13
Σουηδία 19 Σουηδία 19

Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 73

Or. en

Τροπολογία 51
Emer Costello, Nessa Childers, Phil Prendergast, Marian Harkin

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Bέλγιο 21 Bέλγιο 21
Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 17

Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 21
Δανία 13 Δανία 13

Γερμανία 96 Γερμανία 96
Εσθονία 6 Εσθονία 6

Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 12
Ελλάδα 21 Ελλάδα 21

Ισπανία 54 Ισπανία 54
Γαλλία 74 Γαλλία 74

Κροατία 11 Κροατία 12
Ιταλία 73 Ιταλία 72
Κύπρος 6 Κύπρος 6
Λετονία 8 Λετονία 8

Λιθουανία 11 Λιθουανία 11
Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 21
Mάλτα 6 Mάλτα 6

Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26

Αυστρία 19 Αυστρία 18
Πολωνία 51 Πολωνία 51
Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 21

Ρουμανία 32 Ρουμανία 32
Σλοβενία 8 Σλοβενία 8

Σλοβακία 13 Σλοβακία 13
Φινλανδία 13 Φινλανδία 13

Σουηδία 19 Σουηδία 19
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Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 73

Or. en

Τροπολογία 52
Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, Kent Johansson, 
Morten Løkkegaard, Nils Torvalds και Hannu Takkula

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Bέλγιο 21 Bέλγιο 21

Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 17
Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 21

Δανία 13 Δανία 13
Γερμανία 96 Γερμανία 96

Εσθονία 6 Εσθονία 6
Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 11

Ελλάδα 21 Ελλάδα 21
Ισπανία 54 Ισπανία 54

Γαλλία 74 Γαλλία 74
Κροατία 11 Κροατία 11

Ιταλία 73 Ιταλία 73
Κύπρος 6 Κύπρος 6

Λετονία 8 Λετονία 8
Λιθουανία 11 Λιθουανία 11

Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6
Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 21

Mάλτα 6 Mάλτα 6
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Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26

Αυστρία 19 Αυστρία 18
Πολωνία 51 Πολωνία 51
Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 21

Ρουμανία 32 Ρουμανία 32
Σλοβενία 8 Σλοβενία 8

Σλοβακία 13 Σλοβακία 13
Φινλανδία 13 Φινλανδία 13

Σουηδία 19 Σουηδία 20
Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 73

Or. en

Τροπολογία 53
Andrew Duff

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Bέλγιο 21 Bέλγιο 21

Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 17
Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 21

Δανία 13 Δανία 13
Γερμανία 96 Γερμανία 96

Εσθονία 6 Εσθονία 6
Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 11

Ελλάδα 21 Ελλάδα 21
Ισπανία 54 Ισπανία 54

Γαλλία 74 Γαλλία 74
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Κροατία 11 Κροατία 11
Ιταλία 73 Ιταλία 73

Κύπρος 6 Κύπρος 6
Λετονία 8 Λετονία 8

Λιθουανία 11 Λιθουανία 11
Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 21
Mάλτα 6 Mάλτα 6

Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26

Αυστρία 19 Αυστρία 18
Πολωνία 51 Πολωνία 51
Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 21

Ρουμανία 32 Ρουμανία 32
Σλοβενία 8 Σλοβενία 8

Σλοβακία 13 Σλοβακία 13
Φινλανδία 13 Φινλανδία 13

Σουηδία 19 Σουηδία 20
Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 73

Or. en

Τροπολογία 54
Gunnar Hökmark

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Bέλγιο 21 Bέλγιο 21

Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 17
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Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 21
Δανία 13 Δανία 13

Γερμανία 96 Γερμανία 96
Εσθονία 6 Εσθονία 6

Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 11
Ελλάδα 21 Ελλάδα 21

Ισπανία 54 Ισπανία 54
Γαλλία 74 Γαλλία 74

Κροατία 11 Κροατία 11
Ιταλία 73 Ιταλία 73

Κύπρος 6 Κύπρος 6
Λετονία 8 Λετονία 8

Λιθουανία 11 Λιθουανία 11
Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 21
Mάλτα 6 Mάλτα 6

Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26

Αυστρία 19 Αυστρία 18
Πολωνία 51 Πολωνία 51
Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 21

Ρουμανία 32 Ρουμανία 32
Σλοβενία 8 Σλοβενία 8

Σλοβακία 13 Σλοβακία 13
Φινλανδία 13 Φινλανδία 13

Σουηδία 19 Σουηδία 20
Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 73

Or. en

Τροπολογία 55
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 1, ο αριθμός 
των εκλεγομένων σε κάθε κράτος μέλος 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζεται ως εξής, με ισχύ 
από την έναρξη της κοινοβουλευτικής 
περιόδου 2014-2019:

Bέλγιο 21 Bέλγιο 21
Βουλγαρία 17 Βουλγαρία 17

Τσεχική Δημοκρατία 21 Τσεχική Δημοκρατία 21
Δανία 13 Δανία 13

Γερμανία 96 Γερμανία 96
Εσθονία 6 Εσθονία 6

Ιρλανδία 11 Ιρλανδία 11
Ελλάδα 21 Ελλάδα 21

Ισπανία 54 Ισπανία 54
Γαλλία 74 Γαλλία 74

Κροατία 11 Κροατία 11
Ιταλία 73 Ιταλία 73

Κύπρος 6 Κύπρος 6
Λετονία 8 Λετονία 8

Λιθουανία 11 Λιθουανία 11
Λουξεμβούργο 6 Λουξεμβούργο 6

Ουγγαρία 21 Ουγγαρία 20
Mάλτα 6 Mάλτα 6

Κάτω Χώρες 26 Κάτω Χώρες 26
Αυστρία 19 Αυστρία 19

Πολωνία 51 Πολωνία 51
Πορτογαλία 21 Πορτογαλία 21

Ρουμανία 32 Ρουμανία 32
Σλοβενία 8 Σλοβενία 8

Σλοβακία 13 Σλοβακία 13
Φινλανδία 13 Φινλανδία 13

Σουηδία 19 Σουηδία 20
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Ηνωμένο Βασίλειο 73 Ηνωμένο Βασίλειο 73

Or. en

Τροπολογία 56
Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins, Sean Kelly, Μαριέττα Γιαννάκου, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 3 α (νέο)

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Άρθρο 3a
Οι παραπάνω αριθμοί δεν 
αντιπροσωπεύουν μια δίκαιη και λογική 
ανακατανομή εδρών, όπως απαιτεί η 
Συνθήκη της Λισαβόνας.

Or. en

Τροπολογία 57
Paulo Rangel

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 4

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί 
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με 
στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, 
πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας του άρθρου 1,
λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και τις δημογραφικές εξελίξεις, που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως.

Αν είναι αναγκαίο, η παρούσα απόφαση θα 
αναθεωρηθεί εγκαίρως πριν από την 
έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 
2019-2024, με στόχο να καθιερωθεί 
ανακατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με βάση την αρχή της 
φθίνουσας αναλογικότητας του άρθρου 1,
ενώ θα λαμβάνονται υπόψη η ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και οι δημογραφικές εξελίξεις που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως.
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Or. en

Τροπολογία 58
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 4

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με 
στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, 
πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να
ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας του άρθρου 1, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και τις δημογραφικές εξελίξεις, που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως.

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί
μέχρι το τέλος του 2015, με στόχο να 
καθιερωθεί αρκετά πριν από την έναρξη 
της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024
ένα σύστημα που θα καθιστά μελλοντικά 
δυνατόν, πριν από κάθε νέα διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
να κατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας του άρθρου 1, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη η ενδεχόμενη αύξηση 
του αριθμού των κρατών μελών και οι
δημογραφικές εξελίξεις που θα έχουν 
διαπιστωθεί δεόντως.

Or. de

Τροπολογία 59
Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 4

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με 
στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν,
πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να
ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας του άρθρου 1, 

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί πριν 
από το τέλος του 2015, με στόχο να 
καθιερωθεί αρκετά πριν από την έναρξη 
της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024
ένα σύστημα που θα καθιστά μελλοντικά 
δυνατόν, πριν από κάθε νέα διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
να κατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
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λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και τις δημογραφικές εξελίξεις, που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως.

αναλογικότητας του άρθρου 1, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και τις δημογραφικές εξελίξεις που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως.

Or. fr

Τροπολογία 60
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 4

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί 
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με 
στόχο να καταστήσει μελλοντικά 
δυνατόν, πριν από κάθε νέα διενέργεια 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
να ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας του άρθρου 1,
λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και τις δημογραφικές εξελίξεις, που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως.

Η παρούσα απόφαση θα παραμείνει σε 
ισχύ μέχρι να θεσπιστούν νέες αρχές για 
την ανακατανομή εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας του άρθρου 1, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη η ενδεχόμενη αύξηση 
του αριθμού των κρατών μελών και οι
δημογραφικές εξελίξεις που θα έχουν 
διαπιστωθεί δεόντως καθώς και τα 
δικαιώματα ψήφου στο Συμβούλιο .

Or. en

Τροπολογία 61
Louis Michel

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 4

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί 
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με 

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί 
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024. Ως 
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στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, 
πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό,
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας του άρθρου 1, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και τις δημογραφικές εξελίξεις, που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως.

εκ τούτου θα συγκροτηθεί ομάδα 
εργασίας που θα δημοσιεύει τακτικά 
εκθέσεις προόδου. Η τελική έκθεση θα 
δημοσιευθεί στα μισά της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2014-2019, με 
στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, 
πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό,
ενώ θα λαμβάνονται υπόψη η ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και οι δημογραφικές εξελίξεις που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως, ιδίως οι 
εξελίξεις στον αριθμό των γεννήσεων.  

Or. fr

Τροπολογία 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 4

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί 
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με 
στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, 
πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας του άρθρου 1, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και τις δημογραφικές εξελίξεις, που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως.

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί 
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με 
στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, 
πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο βιώσιμο, 
αντικειμενικό και διαφανή, βασιζόμενο σε 
μη γραμμικό μαθηματικό τύπο που τηρεί 
την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας 
του άρθρου 1, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη 
η ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των 
κρατών μελών και οι δημογραφικές 
εξελίξεις που θα έχουν διαπιστωθεί 
δεόντως.

Or. en
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Τροπολογία 63
Andrew Duff

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 4

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί 
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με 
στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, 
πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας του άρθρου 1, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και τις δημογραφικές εξελίξεις, που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως.

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί 
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με 
στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, 
πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο δίκαιο, βιώσιμο 
και διαφανή, βασιζόμενο στην αρχή της 
φθίνουσας αναλογικότητας του άρθρου 1, 
ενώ θα λαμβάνονται υπόψη η ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και οι δημογραφικές εξελίξεις που θα 
έχουν διαπιστωθεί δεόντως.

Or. en

Τροπολογία 64
György Schöpflin

Πρόταση απόφασης που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 4

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί 
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με 
στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, 
πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών με τρόπο αντικειμενικό, 
βασιζόμενο στην αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας του άρθρου 1,
λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη 
αύξηση του αριθμού των κρατών μελών 
και τις δημογραφικές εξελίξεις, που θα 

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί 
εγκαίρως πριν από την έναρξη της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, με 
στόχο να καταστήσει μελλοντικά δυνατόν, 
πριν από κάθε νέα διενέργεια εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
ανακατανέμονται οι έδρες μεταξύ των 
κρατών μελών, βασιζόμενο στην αρχή της 
φθίνουσας αναλογικότητας του άρθρου 1,
ενώ θα λαμβάνονται υπόψη οι 
δημογραφικές και μεταναστευτικές
εξελίξεις στον πληθυσμό τους, είτε 
αφορούν πολίτες της Ένωσης είτε πολίτες 
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έχουν διαπιστωθεί δεόντως. τρίτων χωρών, οι οποίες θα έχουν 
διαπιστωθεί δεόντως.

Or. en

Τροπολογία 65
Paulo Rangel

Παράρτημα I α στην πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίυ (νέο) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ia
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου 
σχετικά με πρακτικές ρυθμίσεις που 

αφορούν τις εκλογές του Μαΐου 2014 για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
έχοντας υπόψη την πράξη περί της 
εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση καθολική 
ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη 
στην απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976 (στο εξής «η Πράξη»), 
όπως τροποποιήθηκε, και ιδίως το άρθρο 
14,
έχοντας υπόψη την πρόταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
 λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τεθούν 
σε εφαρμογή οι διατάξεις της Συνθήκης 
που αφορούν την εκλογική διαδικασία,
ΘΕΣΠΙΣΕ τις διατάξεις που 
προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, 
την αποδοχή των οποίων συνιστά στα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με τους 
συνταγματικούς τους κανόνες και τους 
εθνικούς εκλογικούς νόμους.
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν χωρίς 
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καθυστέρηση τον Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι 
έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που 
επιβάλλουν οι συνταγματικοί κανόνες 
τους για την έγκριση των διατάξεων για 
πρακτικές ρυθμίσεις που προτείνονται 
στην παρούσα απόφαση.
Αυτές οι πρακτικές ρυθμίσεις τίθενται σε 
ισχύ την πρώτη μέρα του μήνα μετά την 
έγκριση των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης εκ μέρους των κρατών μελών, 
σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους 
κανόνες και τους εθνικούς εκλογικούς 
νόμους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άρθρο 1

Οι υποψήφιοι ορίζονται μέσω 
δημοκρατικής διαδικασίας και τα 
ονόματά τους δημοσιοποιούνται το 
αργότερο έξι εβδομάδες πριν από την 
έναρξη της περιόδου που αναφέρεται στο 
άρθρο 10, παράγραφος 1, της Πράξης.

Άρθρο 2
Αν πολιτικό κόμμα που συμμετέχει στις 
ευρωπαϊκές εκλογές ανήκει σε ευρωπαϊκό
πολιτικό κόμμα ή έχει διακηρύξει την 
πρόθεσή του να ενταχθεί σε τέτοιο, η 
ονομασία του ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος δηλώνεται ευκρινώς στο 
ψηφοδέλτιο (εντός παρενθέσεως).

Άρθρο 3
Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο διεξάγονται κατά την 
ημερομηνία και τις ώρες που ορίζονται 
από κάθε κράτος μέλος· αυτές οι 
ημερομηνίες είναι στην ίδια περίοδο, η 
οποία ξεκινά το πρωί μίας Τρίτης και 
τελειώνει την ακόλουθη Κυριακή, το 
αργότερο στις 20.00, ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης. 
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