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1. Προς υπενθύμιση

Ο Κανονισμός προβλέπει τα εξής:

«Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Κοσμήτορες εκλέγονται με μυστική 
ψηφοφορία (…) Όταν όμως ο αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν υπερβαίνει 
τον αριθμό των προς πλήρωση εδρών, οι υποψήφιοι μπορούν να εκλέγουν και 
διά βοής.» (άρθρο 13 παράγραφος 1)

Ο Πρόεδρος ρώτησε στις 3.9.2010 ουσιαστικά εάν αυτός ο κανόνας πρέπει να εφαρμόζεται 
με τον ίδιο τρόπο όταν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος και μία μόνο θέση προς πλήρωση.

Η επιτροπή μας απάντησε στις 15.6.2011 καταφατικά ως εξής:

«Εάν ένας μόνο αντιπρόεδρος πρέπει να αντικατασταθεί και υπάρχει ένας μόνο 
υποψήφιος, αυτός μπορεί να εκλεγεί διά βοής. Ο Πρόεδρος διαθέτει διακριτική 
ευχέρεια για να αποφασίσει εάν η εκλογή θα λάβει χώρα διά βοής ή με μυστική 
ψηφοφορία. Ο εκλεγείς υποψήφιος καταλαμβάνει στην τάξη της εκλογής τη θέση 
του αντιπροέδρου που αντικαθιστά.»

Το πλήρες κείμενο της επιστολής προς τον Πρόεδρο Buzek επισυνάπτεται στο παρόν 
έγγραφο εργασίας.

Στην εν λόγω επιστολή, αναφέρονται και άλλες πτυχές της εκλογής των Αντιπροέδρων στις 
οποίες η επιτροπή μας «θα επανέλθει σε μεταγενέστερο χρόνο ενόψει πιθανής 
τροποποίησης του Κανονισμού».

2. Ζητήματα προς εξέταση

α) Πρέπει να περιορίζεται ή να καταργείται η διακριτική ευχέρεια του Προέδρου 
όσον αφορά την τάξη της εκλογής των Αντιπροέδρων;

Σύμφωνα με την ερμηνεία της επιτροπής AFCO για το άρθρο 13, παράγραφος 1, του 
Κανονισμού, ο Πρόεδρος δύναται επομένως να προβεί σε εκλογή διά βοής ή, 
εναλλακτικά, με μυστική ψηφοφορία, όπως περιγράφεται στο άρθρο 169 του 
Κανονισμού, εφόσον υπάρχει ίσος αριθμός υποψηφίων και ελεύθερων θέσεων. Σε 
περίπτωση εκλογής διά βοής, εναπόκειται στον Πρόεδρο να αποφασίσει παράλληλα 
και για την τάξη της εκλογής των Αντιπροέδρων (άρθρο 15, παράγραφος 2, εδάφιο 2). 
Εκφράστηκε η ανησυχία ότι μια τέτοια απόφαση από τον Πρόεδρο θα μπορούσε, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, να μην είναι ομόφωνη. Για την επανόρθωση αυτής της 
κατάστασης, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε τη δυνατότητα αμφισβήτησης της 
προτεινόμενης από τον Πρόεδρο τάξης από ένα ορισμένο αριθμό βουλευτών ή μια 
πολιτική Ομάδα ή απλώς την κατάργηση του προνομίου του Προέδρου να καθορίζει 
την τάξη της εκλογής, με αποτέλεσμα την υποχρέωση διεξαγωγής ψηφοφορίας.

Ερωτώμενη σχετικά με τις πρακτικές πτυχές της εκλογής των Αντιπροέδρων, η 
αρμόδια για τις εκλογές υπηρεσία (ΓΔ Προεδρίας, Διεύθυνση Συνεδριάσεων 
Ολομέλειας) παρείχε τις ακόλουθες πληροφορίες: όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των 
πολιτικών Ομάδων σχετικά με τους υποψηφίους, τα άτομα αυτά (κανονικά 14) 
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εκλέγονται διά βοής. Η τάξη της εκλογής καθορίζεται στη συνέχεια με ψηφοφορία. 
Αυτό συμβαίνει διότι οι πολιτικές Ομάδες καταλήγουν τελικά σε συμφωνία όσον 
αφορά τα άτομα, αλλά ποτέ όσον αφορά την τάξη της εκλογής. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, ο Πρόεδρος δεν κάνει χρήση του (νομικά υφιστάμενου) προνομίου του να 
καθορίσει την τάξη της εκλογής. Εάν οι πολιτικές Ομάδες δεν συμφωνήσουν σχετικά 
με τα προς εκλογή άτομα ή εάν υπάρχουν «ανεξάρτητες» υποψηφιότητες, 
πραγματοποιείται ψηφοφορία και η τάξη καθορίζεται από τη σειρά της εκλογής των 
υποψηφίων (άρθρο 15, παράγραφος 2, του Κανονισμού).

Βάσει του ανωτέρω συλλογισμού, μπορεί να προβλεφθεί τροποποίηση του 
Κανονισμού υπό την ακόλουθη έννοια, ώστε να εναρμονιστεί ο Κανονισμός με την 
πρακτική του Κοινοβουλίου και να ρυθμισθεί το ανωτέρω θέμα: 

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 15
Εκλογή των αντιπροέδρων 

Άρθρο 15
Εκλογή των αντιπροέδρων 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 18, παράγραφος 1, η τάξη των 
Αντιπροέδρων καθορίζεται από τη σειρά 
της εκλογής τους και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, από την ηλικία.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 18, παράγραφος 1, η τάξη των 
Αντιπροέδρων καθορίζεται από τη σειρά 
της εκλογής τους και, σε περίπτωση 
ισοψηφίας, από την ηλικία.

Όταν η εκλογή δεν γίνεται με μυστική 
ψηφοφορία, η τάξη καθορίζεται από τη 
σειρά της εκφώνησης των ονομάτων από 
τον Πρόεδρο.

Όταν η εκλογή γίνεται διά βοής, 
διενεργείται μυστική ψηφοφορία για τον 
καθορισμό της τάξης της εκλογής.

β) Πρέπει να τροποποιηθεί ο τρόπος εκλογής των Αντιπροέδρων;

Ο Κανονισμός προβλέπει στο άρθρο 15, παράγραφος 1, πρώτη και δεύτερη πρόταση, 
ότι με τις δύο πρώτες ψηφοφορίες εκλέγονται μόνον οι υποψήφιοι που έχουν 
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Πιστεύουμε ότι ο 
Κανονισμός εκφράζει έτσι την ιδέα ότι τα μέλη του Προεδρείου θα έπρεπε να 
λαμβάνουν την υποστήριξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης πλειοψηφίας. Ωστόσο, ο 
Κανονισμός δεν προβλέπει ελάχιστο αριθμό ψηφισάντων. Έτσι, ισχύουν ακόμη και τα 
ψηφοδέλτια ψηφισάντων που ψήφισαν μόνον έναν υποψήφιο.

Εκφράζεται, επομένως, η ανησυχία ότι η δυνατότητα αυτή αντιβαίνει στην έννοια του 
άρθρου 15, παράγραφος 1, του Κανονισμού. Η δυνατότητα που προβλέπεται κατά τον 
τρόπο αυτόν θα μπορούσε να αποκλειστεί προβλέποντας ότι ένα ψηφοδέλτιο είναι 
έγκυρο μόνον όταν έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον το ήμισυ των ψήφων που φέρει 
το ψηφοδέλτιο.

Ερωτώμενη και για αυτό το θέμα, η αρμόδια υπηρεσία παρέσχε τις ακόλουθες 
πληροφορίες: η ψήφος υπέρ ενός μόνο υποψηφίου δεν συνιστά διαδεδομένη 
πρακτική. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των τελευταίων εκλογών του 2009 έδειξε 
ότι χρησιμοποιήθηκαν για την εκλογή των Αντιπροέδρων κατά μέσο όρο στην πρώτη 
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ψηφοφορία: 6,23 ψήφοι (από 14), στη δεύτερη ψηφοφορία: 4,61 ψήφοι (από 11) και 
στην τρίτη ψηφοφορία: 4,84 ψήφοι (από 11). Η απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων 
εξαρτάται από τον αριθμό των βουλευτών που ψήφισαν έγκυρα (= ψηφίσαντες 
βουλευτές μείον άκυρα και αποχές). Δεν μπορεί, συνεπώς, να επηρεαστεί από το 
γεγονός ότι ένας ψηφίσας χρησιμοποιεί περισσότερες ή λιγότερες ψήφους από τις 
προβλεπόμενες στο ψηφοδέλτιό του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Ο Πρόεδρος

Αριθ. αναφοράς: D(2011)31044
Αριθ. αναφοράς: 309879
15.06.2011

κ. Jerzy BUZEK
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Rue Wiertz
1047 Βρυξέλλες

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θέμα: Ερμηνεία των άρθρων 13 και 18 του κανονισμού για την εκλογή των Αντιπροέδρων

Σε συνέχεια της επιστολής σας της 3ης Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή Συνταγματικών 
Υποθέσεων, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, εξέτασε το ζήτημα που θέσατε και 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όταν υπάρχει ένας μόνον υποψήφιος για την κατάληψη μιας 
χηρεύουσας θέσης Αντιπροέδρου, μπορεί να εκλεγεί διά βοής.

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα αυτό με βάση τον ακόλουθο συλλογισμό:

Αν παραστεί ανάγκη να αναπληρωθεί ένας Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 18, 
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, «η εκλογή διαδόχου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις».

Οι εφαρμοστέες «ανωτέρω διατάξεις» που αφορούν τους Αντιπροέδρους αναφέρονται στο 
άρθρο 13, "Υποψηφιότητες και γενικές διατάξεις", στο άρθρο 15, "Εκλογή των 
Αντιπροέδρων" και στο άρθρο 17, "Διάρκεια της θητείας".

Το άρθρο 15, παράγραφος 1, αφορά την εκλογή των Αντιπροέδρων, αλλά ασχολείται μόνο με 
την εκλογή περισσοτέρων του ενός Αντιπροέδρων και όχι με την εκλογή ενός μόνον 
Αντιπροέδρου για την πλήρωση μιας χηρεύουσας θέσης.

Το άρθρο 15, παράγραφος 2, αφορά τη σειρά της εκλογής των εκλεγέντων υποψηφίων σε 
περίπτωση εκλογής περισσοτέρων του ενός υποψηφίων. Παραπέμποντας στο άρθρο 18, 
παράγραφος 1, το εν λόγω άρθρο διευκρινίζει ότι οι εκλεγέντες Αντιπρόεδροι για την 
πλήρωση μιας θέσης που χηρεύει καταλαμβάνουν τη θέση του προκατόχου τους με βάση τη 
σειρά με την οποία εκλέγονται. Ωστόσο, το άρθρο δεν αναφέρει ποιος τρόπος εκλογής πρέπει 
να εφαρμόζεται όταν υπάρχει μία μόνο υποψηφιότητα για μία θέση.
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Κατά συνέπεια, υπεισέρχονται εν προκειμένω οι «γενικές διατάξεις» του άρθρου 13. 
Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, συνήθως, οι Αντιπρόεδροι 
εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να εκλεγούν διά βοής «όταν ο 
αριθμός των υποψηφιοτήτων δεν υπερβαίνει τον αριθμό των προς πλήρωση εδρών». Ο όρος 
αυτός πληρούται όταν υπάρχει μία θέση που χηρεύει και μία μόνον υποψηφιότητα. Θα 
μπορούσε, ωστόσο, να αντιτείνει κανείς ότι η φράση «αριθμός των υποψηφιοτήτων» 
υποδηλώνει περισσότερες της μίας υποψηφιότητες. Εντούτοις, ο όρος «αριθμός» γραμματικά 
αναφέρεται πάντα σε ένα ουσιαστικό στον πληθυντικό και έχει νόημα και όταν αναφέρεται 
στον αριθμό ένα. Οι εκδόσεις στα γαλλικά και στα γερμανικά επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα 
αυτό («Zahl der Kandidaten», «le nombre des candidats»). Λόγος αποκλεισμού της εκλογής 
διά βοής δεν υφίσταται ούτε από την άποψη της προστασίας των μειοψηφιών, καθώς οι 
μειοψηφούσες ομάδες μπορούν, όπως πάντα, να ορίσουν τους δικούς τους υποψηφίους 
σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, τρίτη φράση, εμποδίζοντας, συνεπώς, την εκλογή 
διά βοής.

Στη συνεδρίασή της τής 15ης Ιουνίου 2011, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ενέκρινε 
ομόφωνα1 την ακόλουθη ερμηνεία του άρθρου 13, παράγραφος 1, του Κανονισμού και σας 
παρακαλεί να ενημερώσετε το Κοινοβούλιο στην προσεχή περίοδο συνόδου σύμφωνα με το 
άρθρο 211, παράγραφος 3, του Κανονισμού:

«Εάν ένας μόνο αντιπρόεδρος πρέπει να αντικατασταθεί και υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, 
αυτός μπορεί να εκλεγεί δια βοής. Ο Πρόεδρος διαθέτει διακριτική ευχέρεια για να 
αποφασίσει εάν η εκλογή θα λάβει χώρα δια βοής ή με μυστική ψηφοφορία. Ο εκλεγείς 
υποψήφιος καταλαμβάνει στην τάξη της εκλογής τη θέση του αντιπροέδρου που 
αντικαθιστά».

Σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα επανέλθει σε 
άλλες πτυχές της διαδικασίας εκλογής των Αντιπροέδρων, ενόψει μιας ενδεχόμενης 
τροποποίησης του Κανονισμού.

(τύπος ευγενείας και υπογραφή)
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