
PR\823509EL.doc PE440.210v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

2009/2134(INI)

15.4.2010

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της πράξης περί της εκλογής των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική πλειοψηφία, της 
20ής Σεπτεμβρίου 1976
(2009/2134(INI))

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Andrew Duff



PE440.210v02-00 2/31 PR\823509EL.doc

EL

PR_INI_art114mod

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ................................3

Παράρτημα Ι – Σχέδιο πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση των διατάξεων 
που τροποποιούν την Πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 ..............................................10

Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης απόφασης του Συμβουλίου – Σχέδιο Πράξης που
τροποποιεί την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία (Πράξη περί Εκλογής του 
1976)....................................................................................................................................11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ενοποιημένη διατύπωση της Πράξης περί της εκλογής των 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, όπως 
προσαρτάται στην απόφαση του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 1976, και των 
μεταγενέστερων τροποποιήσεών της ....................................................................................26



PR\823509EL.doc 3/31 PE440.210v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της πράξης περί της εκλογής των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική πλειοψηφία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976
(2009/2134(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– 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 τροποποιήθηκε1, και ιδίως το άρθρο 14,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη διαδικασία εκλογής του 
Κοινοβουλίου, ιδίως το ψήφισμά του της 15ης Ιουλίου 19982,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
14ης Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2010 για το σχέδιο πρωτοκόλλου που 
τροποποιεί το Πρωτόκολλο αριθ. 36 σχετικά με μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τη 
σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το υπόλοιπο διάστημα της 
κοινοβουλευτικής θητείας 2009-2014: η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 
48, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΕ)4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10, 14, παράγραφοι 2, 3 και 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 22, 223 και 225 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 41, 48, παράγραφος 3 και το άρθρο 74α του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α. το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να κινήσει τη διαδικασία για την αναθεώρηση της 
                                               
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.).
2 ΕΕ C 292, 21.9.1998, σ. 66.
3 ΕΕ C 227 E, 4.9.2008, σ. 132.
4 Εγκριθέντα κείμενα, Ρ7_ΤΑ(2010)0148.
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εκλογικής διαδικασίας που ισχύει για αυτό και να δώσει την έγκρισή του,

Β. το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να κινήσει τη διαδικασία για την τροποποίηση της 
σύνθεσής του και να δώσει την έγκρισή του,

Γ. το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να κινήσει τη διαδικασία για την αναθεώρηση των 
Συνθηκών,

Δ. το Κοινοβούλιο εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία ανά πενταετία από το 1979, οι δε 
εξουσίες και η επιρροή που ασκεί έχουν ενισχυθεί προοδευτικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου αυτής, ιδίως δε λόγω της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας,

Ε. ακόμη και χωρίς συμφωνία επί μιας ενιαίας εκλογικής διαδικασίας, έχει σημειωθεί 
σταδιακή σύγκλιση των εκλογικών συστημάτων καθ’ όλη τη περίοδο αυτή, κυρίως με 
την καθολική υιοθέτηση της αναλογικής εκπροσώπησης το 1999, την επίσημη σύσταση 
πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο ΕΕ1 και την κατάργηση της διπλής βουλευτικής 
ιδιότητας2,

ΣΤ. η έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσπίστηκε επισήμως στη 
συνταγματική τάξη από τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματος συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών, υπό ορισμένες συνθήκες, στις 
ευρωεκλογές και στις δημοτικές εκλογές σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό του κράτους 
του οποίου είναι υπήκοοι, και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος έχει 
λάβει δεσμευτική νομική ισχύ βάσει των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
έχουν ενισχύσει το εν λόγω δικαίωμα και λοιπά πολιτικά δικαιώματα,

Ζ. η αναγνώριση της σημαντικής δημοκρατικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου από τους 
πολίτες παραμένει χαμηλή, ότι τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, ότι οι προεκλογικές 
εκστρατείες συνεχίζουν να έχουν περισσότερο εθνικό από ό,τι ευρωπαϊκό χαρακτήρα, 
ότι η κάλυψη των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης εξακολουθεί να μη είναι συστηματική,

Η. η συνολική συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη του Κοινοβουλίου έχει μειωθεί 
σταθερά, από 63% το 1979 σε 43% το 2009,

Θ. υπάρχουν αρκετές διαφορές στα συστήματα που εφαρμόζουν τα κράτη για τις εκλογές 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση των εκλογικών 
περιφερειών και την ψηφοφορία αλλά και όσον αφορά τα μέτρα που αποσκοπούν στην 
αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών και των εθνοτικών μειονοτήτων,

Ι. παραμένει χαμηλός ο αριθμός των ευρωπαίων πολιτών που ψηφίζουν στις εκλογές για 
την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ διαμένουν σε κράτος μέλος 
διαφορετικό του κράτους του οποίου είναι υπήκοοι, ο δε αριθμός των πολιτών αυτών 
που θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές είναι αμελητέος· οι απαιτήσεις διαμονής για το 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 
2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 
297, 15.11.2003, σ. 1).
2 Απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, άρθρο 1 παράγραφος 7 στοιχείο β).
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δικαίωμα του εκλέγειν ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών, όπως και ο χρόνος μετά 
τον οποίο οι δικοί τους υπήκοοι που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ χάνουν το 
δικαίωμα του εκλέγειν στην πατρίδα τους,

ΙΑ. αν και, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα 
κράτη μέλη είναι σε μεγάλο βαθμό ελεύθερα να καθορίζουν ποιος μπορεί να ψηφίσει 
στις ευρωεκλογές, οφείλουν να τηρούν τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και δεν 
επιτρέπεται να αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο διαφορετικές κατηγορίες πολιτών 
της ΕΕ που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση1· ενώ ανήκει στην αρμοδιότητα κάθε 
κράτους να θεσπίζει τους δικούς του όρους για την απόκτηση και απώλεια της 
υπηκοότητας, πρέπει παράλληλα να έχει υπόψη το καθεστώς ιθαγένειας της Ένωσης2,

ΙΒ. η πορεία της τρέχουσας πρότασης της Επιτροπής για διευκόλυνση της εκλογικής 
συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν σε κράτος μέλος διαφορετικό του 
κράτους του οποίου είναι υπήκοοι έχει διακοπεί στους κόλπους του Συμβουλίου3,

ΙΓ. μεταξύ των 27 κρατών μελών η ελάχιστη ηλικία για την άσκηση του δικαιώματος του 
εκλέγεσθαι κυμαίνεται σήμερα ανάμεσα στο 18ο και 25ο έτος, και η ιδιότητα του 
εκλογέα ανάμεσα στο 16ο και 18ο έτος· είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται οι νέοι να 
συμμετέχουν στις εκλογές,

ΙΔ. ο αριθμός των γυναικών βουλευτών του ΕΚ ανέρχεται σήμερα στο 35 τοις εκατό, 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μειωθεί περαιτέρω η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των 
φύλων, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη,

ΙΕ. εξακολουθεί να υπάρχει μια σειρά άλλων ζητημάτων που πρέπει να εξεταστούν όσον 
αφορά τις εκλογές, περιλαμβανομένου του ζητήματος των κατωφλιών, της χρήσης 
ηλεκτρονικής κάλπης, την επαλήθευση της εντολής των ευρωβουλευτών και την 
πλήρωση των κενών εδρών,

ΙΣΤ. το Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να επισπευσθούν χρονικά οι εκλογές τον 
Μάιο ώστε να μπορεί να λάβει καλύτερα οργανωτικά μέτρα για να επιταχυνθεί η 
εκλογή του νέου Προέδρου της Επιτροπής και να αποφεύγεται η έναρξη των θερινών 
διακοπών σε ορισμένα κράτη μέλη4,

                                               
1 Υπόθεση C-145/04 Ισπανία κατά Ηνωμένου Βασιλείου [2006] ΣΥΛΛ Ι-7917(σχετικά με το Γιβραλτάρ) και 
υπόθεση C-300/04 Eman και Sevinger κατά College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] 
ΣΥΛΛ Ι-8055 (Αρούμπα).
2 Υπόθεση C-135/08 Rottmann κατά Freistaat Bayern, απόφαση της 2ας Μαρτίου 2010 (ΕΕ C 113 της 1.5.2010, 
σ. 4).
3 Βλ. οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1993 για τις λεπτομέρειες άσκησης του 
δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους 
πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι (ΕΕ L 329, 30.12.1993, 
σ. 34), και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του 
Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 93/109/EΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις 
λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι 
(ΕΕ C 219 E, 28.8.2008, σ. 193).
4 Όπως προτείνεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ C Ε 285 Ε, 22.11.2006, σ. 137.
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ΙΖ. η ανακατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να 
διεξάγεται τακτικά ώστε να αντικατοπτρίζει τις δημογραφικές μεταβολές του μόνιμου 
πληθυσμού των κρατών μελών και να τηρείται πλήρως η αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας· είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία για έναν πολιτικά ουδέτερο 
μαθηματικό τύπο που θα σέβεται τα κριτήρια που θεσπίζουν οι Συνθήκες και θα 
ορίζεται σαφώς στην Πράξη1,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει αυτόνομο σύστημα ρύθμισης των 
νομίμων προνομίων και ασυλιών των βουλευτών του· το Συμβούλιο έχει στο παρελθόν 
συμφωνήσει να εξετάσει το αίτημα του Κοινοβουλίου για αναθεώρηση του 
πρωτοκόλλου του 1965 σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, μόλις θα ετίθετο σε 
ισχύ το καθεστώς των βουλευτών2,

ΙΘ. παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει στο παρελθόν συμφωνήσει στην αναθεώρησης 
της Πράξης του 1976, η τελευταία αναθεώρηση της εκλογικής διαδικασίας από το 
Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε το 19983,

Κ. η διαδικασία εκλογής του Κοινοβουλίου πρέπει να διατηρεί την πρακτική των 
ελεύθερων, δίκαιων και μυστικών εκλογών, να τηρεί τη συνολική αναλογική 
εκπροσώπηση και να είναι βιώσιμη και κατανοητή,

ΚΑ. το εκλογικό σύστημα του Κοινοβουλίου αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ της 
δημοκρατικής αρχής της ισότητας "ένα άτομο, μία ψήφος" και την αρχή του διεθνούς 
δικαίου της ισότητας μεταξύ των κρατών· η ΣΕΕ θεσπίζει την αρχή της ισότητας 
μεταξύ των πολιτών της και δεν επιτρέπει διάκριση λόγω ιθαγένειας,

ΚΒ. η μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας πρέπει επίσης να τηρεί την αρχή της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας και δεν πρέπει να επιδιώκει την ομοιομορφία 
ως αυτοσκοπό,

ΚΓ. το Κοινοβούλιο είχε παλαιότερα αποφασίσει να μελετήσει τη δυνατότητα εκλογής 
μέρους των ευρωπαίων βουλευτών με διακρατικά ψηφοδέλτια, θεωρώντας ότι τούτο θα 
συνέβαλε στο να δοθεί πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση στην εκλογική εκστρατεία, 
ιδίως με την ανάθεση κεντρικού ρόλου στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα4,

ΚΔ. η ΣΕΕ ορίζει ότι "τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στην 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης 
των πολιτών της Ένωσης"5

ΚΕ. η Συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξε την καθιερωμένη διατύπωση σχετικά με τη σύνθεση 

                                               
1 Δήλωση αριθ. 5 που προσαρτάται στην τελική πράξη της Συνθήκης της Λισαβόνας ΔΔ.
2 Δήλωση της 3ης Ιουνίου 2005 των αντιπροσώπων των κρατών μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου.
3 Η δήλωση 6151/02 του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 2002 αναφέρει ότι «το Συμβούλιο κρίνει ότι οι 
διατάξεις της παρούσας Πράξης πρέπει να επανεξεταστούν πριν από τη δεύτερη εκλογή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που θα διεξαχθεί μετά την έναρξη της ισχύος των τροποποιήσεων της Πράξης του 1976, οι οποίες 
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας απόφασης» - ήτοι, πριν το 2009.
4 Πρόσφατα, στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2007 (έκθεση Lamassoure-Severin).
5 Άρθρο 10 παράγραφος 4 ΣΕΕ.
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του Κοινοβουλίου από "αντιπροσώπους των λαών των κρατών που έχουν συνενωθεί 
στην Κοινότητα"1 σε "αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης"2,

ΚΣΤ. η πραγματοποίηση μιας Συνέλευσης αποτελεί τη συνήθη μέθοδο προετοιμασίας μιας 
ΔΔ και τον καλύτερο τρόπο για την εξασφάλιση της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων σε ένα διάλογο με το 
Κοινοβούλιο επί θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα τη δημοκρατική νομιμοποίηση της 
Ένωσης,

ΚΖ. στο πλαίσιο της απόφασης να ορισθούν 18 επιπλέον βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, το Κοινοβούλιο αποφάσισε 
να υποβάλει ολοκληρωμένες προτάσεις εκλογικής μεταρρύθμισης και να εμμείνει στη 
σύγκληση Συνέλευσης που θα προετοιμάσει την αναγκαία αναθεώρηση των 
Συνθηκών3,

ΚΗ. ακόμη και μετά την επανεξισορρόπηση της κατανομής των εδρών κατά εθνικότητα με 
την προσθήκη των 18 βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η σύνθεση του 
Κοινοβουλίου δεν θα είναι σύμφωνη με την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας,

1. αποφασίζει να μεταρρυθμίσει τη διαδικασία της εκλογής των μελών του εν ευθέτω 
χρόνω πριν από τις εκλογές του 2014, με σκοπό να ενισχύσει τη νομιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου, ενδυναμώνοντας την ευρωπαϊκή δημοκρατική 
διάσταση και μειώνοντας τις διαφορές μεταξύ των εκλογικών διαδικασιών των κρατών·

2. προτείνει, συνεπώς, να συγκληθεί Συνέλευση, στην ημερήσια διάταξη της οποίας θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ιδίως τα ακόλουθα:

(α) να θεσπιστούν εδαφικές εκλογικές περιφέρειες σε όλα τα κράτη με πληθυσμό άνω 
των 20 εκατομμυρίων·

(β) οι εκλογικές διαδικασίες σε όλα τα κράτη να δίδουν τη δυνατότητα στον 
ψηφοφόρο να επιλέγει είτε μεταξύ κομματικών ψηφοδελτίων είτε μεταξύ 
μεμονωμένων υποψηφίων ("προτιμησιακό σύστημα ημι-ανοικτών λιστών")·

(γ) θα πραγματοποιείται ανακατανομή των 751 εδρών εάν δικαιολογείται 
αντικειμενικά από τα στοιχεία της Eurostat, πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση· η 
ανακατανομή πρέπει να ανακοινώνεται τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν το τέλος 
της θητείας·

(δ) 25 επιπλέον ΒΕΚ θα εκλέγονται από μία ενιαία εκλογική περιφέρεια που θα 
αποτελείται από τη συνολική επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης· διεθνικοί 
κατάλογοι θα απαρτίζονται από υποψηφίους προερχόμενους από τουλάχιστον το 
ένα τρίτο των κρατών με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων· κάθε ψηφοφόρος θα 
μπορεί να δίδει μια ψήφο με το πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο πέρα από την ψήφο του 
για το εθνικό ή περιφερειακό ψηφοδέλτιο: η ψηφοφορία για την εκλογική 

                                               
1 Άρθρο 189 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2 Άρθρο 14 παράγραφος 2 ΣΕΕ.
3 Παράγραφος 6 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 6ης Μαΐου 2010.
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περιφέρεια της ΕΕ θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το προτιμησιακό σύστημα της 
ημι-ανοικτής λίστας (σύμφωνα με το οποίο οι ψήφοι κατανέμονται είτε στη λίστα 
του κόμματος είτε σε μεμονωμένους υποψηφίους εντός μιας λίστας)· και οι έδρες 
θα κατανέμονται σύμφωνα με τη μέθοδο Sainte-Laguë1·

(ε) οι υποψήφιοι θα δύνανται, στην ίδια εκλογική αναμέτρηση, να κατέρχονται τόσο 
στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική ή περιφερειακή εκλογική περιφέρειά τους· οι 
υποψήφιοι που διαμένουν επισήμως σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη και οι 
υποψήφιοι με διπλή ιθαγένεια που είναι εγγεγραμμένοι στους σχετικούς 
εκλογικούς καταλόγους δύναται να είναι υποψήφιοι σε περισσότερα από ένα 
εθνικά ή περιφερειακά ψηφοδέλτια κατά την ίδια εκλογική αναμέτρηση·

(στ) σε επίπεδο ΕΕ θα συσταθεί μία εκλογική αρχή προκειμένου να ρυθμίζει τη 
διεξαγωγή και να ελέγχει το αποτέλεσμα των εκλογών που θα πραγματοποιείται 
από την πανευρωπαϊκή λίστα· η εκλογική αρχή θα απαρτίζεται από εκπροσώπους 
του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και των κρατών·

(ζ) οι κάλπες θα πρέπει να ανοίγουν μόνο Σάββατα και Κυριακές·

(η) οι εκλογές θα διενεργούνται νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Μάιο αντί του 
Ιουνίου·

(θ) η ελάχιστη ηλικία για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν στις ευρωεκλογές 
θα είναι το 16ο έτος· η ελάχιστη ηλικία για την άσκηση του δικαιώματος του 
εκλέγεσθαι θα είναι το 18ο έτος·

3. είναι αποφασισμένο να μεγιστοποιήσει τη χρήση των τεχνικών της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας το 2014, εφόσον οι τεχνικές αυτές είναι αποδεδειγμένα αξιόπιστες τόσο 
τεχνικά όσο και νομικά·

4. καλεί τα κράτη μέλη και τα πολιτικά κόμματα να προωθήσουν την καλύτερη δυνατή 
εκπροσώπηση υποψηφίων μεταξύ των γυναικών και των εθνοτικών μειονοτήτων τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο·

5. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για να βοηθήσουν τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο του οποίου είναι υπήκοοι να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές 
στη χώρα της κατοικίας τους· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
νέα πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας του συμβουλίου 93/109/ΕΚ που θεσπίζει 
λεπτομερείς διατάξεις για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους πολίτες της Ένωσης 
που διαμένουν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι· 

6. καλεί τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τους κανονισμούς τους όσον αφορά την 
αφαίρεση του δικαιώματος του εκλέγειν από υπηκόους που διαμένουν σε άλλο κράτος 

                                               
1 Η μέθοδος Sainte-Laguë χρησιμοποιεί ως διαιρέτες το 1, το 3, το 5, το 7 κ.λπ., και χρησιμοποιήθηκε στις 
ευρωεκλογές του 2009 στη Γερμανία, στη Λετονία και στη Σουηδία. Παράγει ένα σχετικώς πιο αναλογικό 
αποτέλεσμα από τη μέθοδο D'Hondt.
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μέλος για τις εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που έχουν 
παρόμοιες αντιλήψεις να ενισχύουν τη διμερή τους συνεργασία, θεσπίζοντας αμοιβαία 
δικαιώματα ψήφου στις εθνικές εκλογές·

7. επαναλαμβάνει το από μακρού αίτημά του για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του 
1965 σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες με σκοπό τη θέσπιση ενός ενιαίου και 
υπερεθνικού καθεστώτος για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1·

8. σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία αναθεώρησης, υποβάλλει τις προτάσεις αυτές στο 
Συμβούλιο για την τροποποίηση των Συνθηκών και της Πράξης και αναθέτει στον 
Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο
Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των 
κρατών μελών.

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του πρωτοκόλλου για 
τα προνόμια και τις ασυλίες (ΕΕ C 303 E, 13.12.2006, σ. 830), όπου το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την πρόθεσή 
του να χρησιμοποιήσει το καθεστώς των βουλευτών ως μερική βάση για την προτεινόμενη αναθεώρηση 
(απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουνίου σχετικά με τη θέσπιση του καθεστώτος των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (ΕΕ C 68 E, 18.3.2004, σ. 115).
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Παράρτημα Ι – Σχέδιο πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση 
των διατάξεων που τροποποιούν την Πράξη περί της εκλογής των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής 
Σεπτεμβρίου 1976

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 223 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

έχοντας υπόψη την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

έχοντας υπόψη την έγκριση του Κοινοβουλίου,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(1) Οι διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την εκλογική διαδικασία πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή,

ΘΕΣΠΙΣΕ τις διατάξεις που προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση, την αποδοχή των οποίων 
συνιστά στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες.

Η παρούσα απόφαση και οι διατάξεις που προσαρτώνται σε αυτήν δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου ότι 
έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που επιβάλλουν οι συνταγματικοί κανόνες τους, για την 
έγκριση των διατάξεων που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση.

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την έγκριση 
των διατάξεων της παρούσας απόφασης από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους 
συνταγματικούς τους κανόνες. 
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Παράρτημα στο σχέδιο πρότασης απόφασης του Συμβουλίου – Σχέδιο Πράξης που 
τροποποιεί την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία (Πράξη περί Εκλογής του 

1976)1

Τροπολογία 1

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 1 - παράγραφος 1

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

1. Σε κάθε κράτος μέλος, τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται με 
αναλογικό σύστημα, βάσει ψηφοδελτίων 
συνδυασμών ή ενιαίου ψηφοδελτίου με 
έκφραση προτιμήσεων.

1. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εκλέγονται ως 
αντιπρόσωποι των πολιτών της Ένωσης 
με αναλογικό σύστημα, βάσει 
ψηφοδελτίων συνδυασμών ή ενιαίου 
ψηφοδελτίου με έκφραση προτιμήσεων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 1 - παράγραφος 2

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
σύστημα προτιμησιακής ψήφου σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζουν.

2. Τα συστήματα προτιμησιακής ψήφου 
που θα υιοθετηθούν πρέπει να είναι ημι-
ανοικτά, ώστε να επιτρέπουν στους 
ψηφοφόρους να επιλέγουν μεταξύ των 

                                               
1 Οι τροπολογίες στο παρόν έγγραφο βασίζονται σε μια ενοποιημένη απόδοση, που εκπόνησε η Νομική 
Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία στηρίχθηκε στην Πράξη σχετικά με την εκλογή των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία (ΕΕ L 278, 8.10.1976, σ. 5), όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ για την τροποποίηση της Πράξης σχετικά 
με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία που επισυνάπτεται 
στην απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (ΕΕ L 33, 
9.2.1993, σ. 15), και στην απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ, της 25ης Ιουνίου 2002 και 
της 2ης Σεπτεμβρίου 2002 (ΕΕ L 283, 21.10.2002, σ. 1). Αυτή η ενοποιημένη απόδοση διαφέρει από την 
ενοποιημένη απόδοση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CONSLEG. 1976X1008-
23/09/2002) κατά δύο απόψεις: προσθέτει μία περίπτωση στο άρθρο 6, παράγραφος 1 "- μέλους της Επιτροπής 
των Περιφερειών", ως απόρροια του άρθρου 5 της Συνθήκης του Άμστερνταμ(ΕΕ C 340, 10.11.1997), ενώ η 
αρίθμησή της τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, της απόφασης του Συμβουλίου αριθ. 
2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ.
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υποψηφίων του συνδυασμού που 
προτιμούν.

Or. en

Τροπολογία 3

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 2

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις εθνικές 
τους ιδιαιτερότητες, μπορούν να ορίσουν 
εκλογικές περιφέρειες για την εκλογή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να προβλέψουν 
άλλες εκλογικές υποδιαιρέσεις, χωρίς να 
θίγεται συνολικά η αναλογικότητα του 
εκλογικού συστήματος.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
εκλογικές περιφέρειες για την εκλογή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη βάση 
εδαφικών κριτηρίων. 

2. Κράτη μέλη με πληθυσμό τουλάχιστον 
είκοσι εκατομμύρια υποδιαιρούνται σε 
έναν αριθμό εκλογικών περιφερειών.
3. Η θέσπιση εκλογικών περιφερειών δεν 
πρέπει να επηρεάζει τον αναλογικό 
χαρακτήρα του εκλογικού συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 4

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 2 α (νέο)
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Or. en

Τροπολογία 5

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 2 β (νέο)

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία
Άρθρο 2α

1. Ο συνολικός αριθμός των βουλευτών 
που εκλέγονται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 2 ορίζεται σε 751. Η 
αντιπροσώπευση χαρακτηρίζεται από 
φθίνουσα αναλογικότητα, με ελάχιστο 
αριθμό έξι βουλευτών ανά κράτος μέλος. 
Κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει 
περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες.
2. 2. Για την κατανομή των εδρών μεταξύ 
των κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας κατά φθίνουσα τάξη, 
ο λόγος μεταξύ του πληθυσμού και του 
αριθμού των βουλευτών των κρατών 
μελών πρέπει να διαφοροποιείται 
αναλόγως του πληθυσμού τους, κατά 
τρόπον ώστε οι βουλευτές από 
πολυπληθέστερες χώρες να εκπροσωπούν 
περισσότερους πολίτες από ό,τι έκείνοι 
που προέρχονται από χώρες με μικρότερο 
πληθυσμό, αλλά και, από την άλλη 
πλευρά, χώρες με μικρότερο πληθυσμό να 
μη διαθέτουν περισσότερους βουλευτές 
από ό,τι πολυπληθέστερες χώρες.
3. Αυτή η κατανομή μεταξύ των κρατών 
μελών επανεξετάζεται στη διάρκεια κάθε 
θητείας του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο, 
μετά από πρόταση της Επιτροπής και με 
τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου, 
εγκρίνει την απόφαση που ορίζει τη 
σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου. Η 
απόφαση λαμβάνεται το αργότερο 
δώδεκα μήνες πριν από τη λήξη της 
θητείας του Κοινοβουλίου.
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Άρθρο 2β
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 2 και 
2α, θεσπίζεται μία ακόμη εκλογική 
περιφέρεια, η οποία καλύπτει ολόκληρη 
την έκταση της Ένωσης.
2. Ο συνολικός αριθμός των βουλευτών 
που εκλέγονται δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου είναι είκοσι πέντε.
3. Θεσπίζεται εκλογική αρχή για τη 
διεξαγωγή και την επαλήθευση της 
εκλογικής διαδικασίας στην εκλογική 
περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην αρχή αυτή συμμετέχουν 
εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και κάθε 
κράτους μέλους.
4. Οι λίστες υποψηφίων για την ενιαία 
εκλογική περιφέρεια της ΕΕ που 
υποβάλλονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα γίνονται παραδεκτές μόνο εάν:
(α) απαρτίζονται από υποψηφίους που 
κατοικούν τουλάχιστον στο ένα τρίτο των 
κρατών μελών, και 
(β) υπάρχει ισορροπία όσον αφορά το 
φύλο των υποψηφίων.
5. Κάθε ψηφοφόρος διαθέτει μία 
συμπληρωματική ψήφο που μπορεί να 
καταθέσει υπέρ του υποψηφίου της 
προτίμησής του σε κατάλογο της ενιαίας 
περιφέρειας της ΕΕ. Οι έδρες 
κατανέμονται στη βάση της μεθόδου 
Sainte-Laguë.
6. Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τις 
εκλογές για την ενιαία εκλογική 
περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
περιλαμβανόμενης και της εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων στην εκλογική αρχή, θα 
ορίζονται στα εκτελεστικά μέτρα που θα 
εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 14.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 3

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
κατώτατο όριο για την συμμετοχή στην 
κατανομή των εδρών. Αυτό το κατώτατο 
όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε εθνικό 
επίπεδο, το 5% των ψήφων.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
κατώτατο όριο για την συμμετοχή στην 
κατανομή των εδρών, κατανεμημένο σε 
εθνικές και περιφερειακές εκλογικές 
περιφέρειες. Αυτό το κατώτατο όριο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, σε εθνικό επίπεδο, 
το 5% των ψήφων.

2. Δεν τίθεται ελάχιστο όριο για την 
κατανομή των εδρών της ενιαίας 
εκλογικής περιφέρειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 7

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 4

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να 
καθορίσει ανώτατο όριο για τις δαπάνες 
προεκλογικής εκστρατείας των υποψηφίων.

Τα κράτη μέλη και η εκλογική αρχή 
καθορίζουν ανώτατο όριο για τις 
δαπάνες προεκλογικής εκστρατείας των 
υποψηφίων και των κομμάτων.

Or. en

Τροπολογία 8

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Παρατείνεται ή συντέμνεται σύμφωνα με 
το άρθρο 10, παράγραφος 2, δεύτερο 

Παρατείνεται ή συντέμνεται σύμφωνα με 
το άρθρο 11, παράγραφος 2, δεύτερο 
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εδάφιο. εδάφιο.

Or. en

Τροπολογία 9

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 6

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

1. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ψηφίζουν ατομικώς και προσωπικώς. Δεν 
δεσμεύονται από οδηγίες, ούτε δέχονται 
δεσμευτική εντολή.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στο καθεστώς των 
βουλευτών και το Πρωτόκολλο περί των 
προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

2. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
απολαύουν των προνομίων και ασυλιών 
που ισχύουν γι’ αυτά δυνάμει του 
πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί 
των προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 10

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

– μέλους εθνικού ή περιφερειακού 
κοινοβουλίου,

Or. en

Τροπολογία 11

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
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Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

2. Από την εκλογή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του 2004, η ιδιότητα του 
μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα του 
μέλους εθνικού κοινοβουλίου.

διαγράφεται

Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό 
και με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 3:
– τα μέλη του εθνικού κοινοβουλίου της 
Ιρλανδίας τα οποία εκλέγονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 
μεταγενέστερες εκλογές μπορούν να 
ασκούν ταυτόχρονα τα δύο καθήκοντα 
έως τις επόμενες εκλογές του εθνικού 
κοινοβουλίου της Ιρλανδίας, οπότε 
τίθεται σε εφαρμογή το πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου,
– τα μέλη του εθνικού κοινοβουλίου του 
Ηνωμένου Βασιλείου που είναι 
συγχρόνως μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατά την πενταετή περίοδο 
προ της εκλογής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του 2004, μπορούν να 
ασκούν ταυτόχρονα τα δύο καθήκοντα 
έως τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του 2009, οπότε τίθεται σε 
εφαρμογή το πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 12

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

4. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
επί των οποίων εφαρμόζονται, κατά τη 
διάρκεια της πενταετούς περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 5, οι διατάξεις των 
παραγράφων 1, 2 και 3, αντικαθίστανται 

4. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
επί των οποίων εφαρμόζονται, κατά τη 
διάρκεια της πενταετούς περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 5, οι διατάξεις των 
παραγράφων 1 ή 3 αντικαθίστανται 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

Or. en

Τροπολογία 13

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 9 α (νέο)

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Άρθρο 9α
Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτουν όσοι 
έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της 
ηλικίας τους.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαθέτουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους.

Or. en

Τροπολογία 14

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 9 β (νέο)

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Άρθρο 9β
Οι υποψήφιοι μπορούν να 
περιλαμβάνονται τόσο στη λίστα της 
ενιαίας εκλογικής περιφέρειας της ΕΕ, 
όσο και σε λίστες ενός ή περισσότερων 
κρατών μελών στις ίδιες εκλογές.

Or. en
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Τροπολογία 15

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

1. Η εκλογή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου διεξάγεται κατά την 
ημερομηνία και τις ώρες που ορίζονται 
από κάθε κράτος μέλος. Για όλα τα κράτη 
μέλη η ημερομηνία αυτή τοποθετείται 
εντός της περιόδου, που αρχίζει το πρωί 
της Πέμπτης και λήγει την Κυριακή που 
έπεται.

1. Οι ημέρες διεξαγωγής των εκλογών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα 
Σαββατοκύριακο του Μαΐου. 

Or. en

Τροπολογία 16

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Or. en

                                               
1 Στην έκδοση της απόφασης αριθ. 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα, εκτός της αγγλικής και της ισπανικής έκδοσης, η περίοδος αυτή καθορίζεται σε ένα έτος.

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Στην περίπτωση που αποδειχθεί αδύνατη η 
διενέργεια εκλογών στην Κοινότητα κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αυτής, το 
Συμβούλιο, ομόφωνα και κατόπιν 
διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, ορίζει, ένα τουλάχιστον 
μήνα1 πριν από το τέλος της πενταετούς 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5, 
άλλη εκλογική περίοδο, η οποία δύναται 
να τοποθετείται το νωρίτερο δύο μήνες 
πριν ή το αργότερο ένα μήνα μετά από την 
περίοδο που ορίζεται στο προηγούμενο 
εδάφιο.

Στην περίπτωση που αποδειχθεί αδύνατη η 
διενέργεια εκλογών στην Ένωση κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αυτής, το 
Συμβούλιο, ομόφωνα και με την έγκριση 
του Κοινοβουλίου, ορίζει, ένα τουλάχιστον 
έτος πριν από το τέλος της πενταετούς 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5, 
άλλη εκλογική περίοδο, η οποία δύναται 
να τοποθετείται το νωρίτερο δύο μήνες 
πριν ή το αργότερο ένα μήνα μετά από την 
περίοδο που ορίζεται στο προηγούμενο 
εδάφιο.
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Τροπολογία 17

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 12

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει 
στον έλεγχο των εγγράφων νομιμοποίησης 
των μελών του. Για το σκοπό αυτό το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη
τα αποτελέσματα που δηλώνονται 
επισήμως από τα κράτη μέλη και 
αποφασίζει επί των διαφορών οι οποίες 
θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
ανακύψουν από την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας πράξης, 
εξαιρουμένων των εθνικών διατάξεων 
στις οποίες παραπέμπει η πράξη αυτή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει 
στον έλεγχο των εγγράφων νομιμοποίησης 
των μελών του Κοινοβουλίου, στη βάση 
των αποτελεσμάτων που δηλώνονται
επισήμως από την εκλογική αρχή που 
αναφέρεται στο άρθρο 2β, παράγραφος 3, 
και τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 18

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 13

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

1. Μία βουλευτική έδρα χηρεύει όταν η 
θητεία μέλους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου λήξει λόγω παραίτησης ή 
θανάτου του ή έκπτωσης από το αξίωμά 
του.

Μία βουλευτική έδρα χηρεύει όταν η 
θητεία μέλους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου λήξει λόγω παραίτησης ή 
θανάτου του ή έκπτωσης από το αξίωμά 
του.

2. Με την επιφύλαξη των άλλων 
διατάξεων της παρούσας πράξης, κάθε 
κράτος μέλος θεσπίζει τις κατάλληλες 
διαδικασίες πλήρωσης τυχόν χηρεύουσας 
έδρας για το υπόλοιπο της πενταετούς 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5.
3. Όταν η νομοθεσία κράτους μέλους 
προβλέπει ρητώς την έκπτωση μέλους 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 
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αξίωμά του, η θητεία του λήγει κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας 
αυτής.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
ενημερώνουν σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.
4. Όταν μία έδρα χηρεύσει λόγω 
παραίτησης ή θανάτου, ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνει 
σχετικά, χωρίς χρονοτριβή, τις αρμόδιες 
αρχές του οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 19

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 13 α (νέο)

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Άρθρο 13α
1. Όσον αφορά τα μέλη που εκλέγονται 
στα κράτη μέλη, και με την επιφύλαξη 
των άλλων διατάξεων της παρούσας 
πράξης, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τις 
κατάλληλες διαδικασίες πλήρωσης έδρας 
που τυχόν χηρεύσει στη διάρκεια της 
πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο 
άρθρο 5, για το υπόλοιπο της περιόδου 
αυτής.
2. Όταν η νομοθεσία ενός κράτους μέλους 
προβλέπει ρητά την αφαίρεση της 
εντολής ενός μέλους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που έχει εκλεγεί στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος, η εντολή 
αφαιρείται, κατ΄ εφαρμογή των 
διατάξεων της νομοθεσίας αυτής.  Οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές ενημερώνουν 
σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3. Όταν μια έδρα μέλους που έχει εκλεγεί 
σε κράτος μέλος χηρεύσει λόγω 
παραίτησης ή θανάτου, ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνει 
σχετικά, χωρίς χρονοτριβή, τις αρμόδιες 
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αρχές του οικείου κράτους μέλους.

Or. en

(Η τροπολογία αυτή ακολουθεί εν μέρει τη διατύπωση των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 
13 της Πράξης περί Εκλογής του 1976. Βλ. τροπολογία στο άρθρο 13.

Τροπολογία 20

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 13 β (νέο)

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Άρθρο 13β
1. Όσον αφορά τα μέλη που εκλέγονται 
στην ενιαία εκλογική περιφέρεια της 
ΕΕ, και με την επιφύλαξη των άλλων 
διατάξεων της παρούσας πράξης, η 
εκλογική αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 2β, παράγραφος 3 λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την πλήρωση 
έδρας που τυχόν χηρεύσει στη διάρκεια 
της πενταετούς περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 5, για το 
υπόλοιπο της περιόδου αυτής.
2. Όταν η νομοθεσία της Ένωσης 
προβλέπει ρητά την αφαίρεση της 
εντολής ενός μέλους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που έχει εκλεγεί στην 
ενιαία εκλογική περιφέρεια της ΕΕ, η 
εντολή αφαιρείται, κατ΄ εφαρμογή των 
διατάξεων της νομοθεσίας αυτής. Η 
εκλογική αρχή ενημερώνει σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3. Όταν μια έδρα μέλους που έχει 
εκλεγεί στην ενιαία εκλογική 
περιφέρεια της ΕΕ χηρεύσει λόγω 
παραίτησης ή θανάτου, ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ενημερώνει σχετικά, χωρίς χρονοτριβή, 
την εκλογική αρχή.

Or. en
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Τροπολογία 21

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 13 γ (νέο)

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Άρθρο 13γ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει 
σε σχέση με διαφωνίες που ενδεχομένως 
ανακύψουν όσον αφορά τις διατάξεις της 
παρούσας Πράξης και που σχετίζονται με 
τη νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 22

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 14

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Εάν κριθεί απαραίτητη η λήψη μέτρων για 
την εφαρμογή της παρούσας πράξης, το
Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα
προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, 
λαμβάνει τα αντίστοιχα μέτρα αφού 
προηγουμένως επιδιώξει συμφωνία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο 
επιτροπής συνεννόησης που αποτελείται από 
το Συμβούλιο και εκπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία προτάσει του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και κατόπιν διαβούλευσης 
με την Επιτροπή, λαμβάνει μέτρα για την 
εφαρμογή της παρούσας πράξης, αφού 
προηγουμένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δώσει την έγκρισή του.

Or. en

Τροπολογία 23

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
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Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Τα παραρτήματα I και II αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
πράξης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

Σύμφωνα με τις Συνθήκες Προσχώρησης, 
η βουλγαρική, η εσθονική, η λετονική, η 
λιθουανική, η μαλτέζικη, η ουγγρική, η 
πολωνική, η ρουμανική, η σλοβακική, η 
σλοβενική και η τσεχική έκδοση της 
παρούσας Πράξης θεωρούνται επίσης 
αυθεντικές.

Or. en

Τροπολογία 25

Πράξη περί Εκλογής του 1976
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I διαγράφεται
Το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει τις 
διατάξεις της πράξης αυτής μόνον όσον 
αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο.

Or. en

Τροπολογία 26

Πράξη περί Εκλογής του 1976
Παράρτημα ΙΙ
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Πράξη περί Εκλογής του 1976 Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II διαγράφεται
Δήλωση σχετικά με το άρθρο 14

Συμφωνείται ότι ως προς τη διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο της 
επιτροπής συνεννόησης, τυγχάνουν 
εφαρμογής οι διατάξεις των παραγράφων 
5, 6 και 7 της διαδικασίας που έχει 
θεσπισθεί από την κοινή δήλωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 4ης 
Μαρτίου 19751.
_____________________________
1 ΕΕ C 89, 22.4.1975, σ. 1.

Or. en
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Ενοποιημένη διατύπωση της Πράξης περί της εκλογής των 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία, όπως προσαρτάται στην απόφαση του Συμβουλίου της 20ης 
Σεπτεμβρίου 1976, και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών της

ΠΡΑΞΗ1

σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
με άμεση και καθολική ψηφοφορία

Άρθρο 1

1. Σε κάθε κράτος μέλος, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται με 
αναλογικό σύστημα, βάσει ψηφοδελτίων συνδυασμών ή ενιαίου ψηφοδελτίου με έκφραση 
προτιμήσεων.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σύστημα προτιμησιακής ψήφου σύμφωνα με 
τους όρους που θεσπίζουν.

3. Οι εκλογές διεξάγονται με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες, μπορούν να ορίσουν εκλογικές 
περιφέρειες για την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να προβλέψουν άλλες εκλογικές 
υποδιαιρέσεις, χωρίς να θίγεται συνολικά η αναλογικότητα του εκλογικού συστήματος.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν κατώτατο όριο για την συμμετοχή στην κατανομή 
των εδρών. Αυτό το κατώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε εθνικό επίπεδο, το 5% των 
ψήφων.

Άρθρο 4

Κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να καθορίσει ανώτατο όριο για τις δαπάνες 
προεκλογικής εκστρατείας των υποψηφίων.

                                               
1 ΣYN.: το παρόν έγγραφο αποτελεί ενοποιημένη απόδοση, που εκπόνησε η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η οποία στηρίχθηκε στην Πράξη περί εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
με άμεση και καθολική ψηφοφορία (ΕΕ L 278, 8.10.1976, σ. 5) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 
76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, (ΕΕ L 33, 9.2.1993, σ. 15) και της 
απόφασης 2002/772/ΕΚ, Eυρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, (ΕΕ L 
283, 21.10.2002, σ. 1). Αυτή η ενοποιημένη απόδοση διαφέρει από την ενοποιημένη απόδοση της Υπηρεσίας 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) κατά δύο απόψεις: προσθέτει μία 
περίπτωση στο άρθρο 6, παράγραφος 1 "- μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών", ως απόρροια του άρθρου 5 
της Συνθήκης του Άμστερνταμ (ΕΕ C 340, 10.11.1997), ενώ η αρίθμησή της τροποποιείται σύμφωνα με το 
άρθρο 2, παράγραφος 1, της απόφασης του Συμβουλίου αριθ. 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ.
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Άρθρο 5

1. Η πενταετής περίοδος για την οποία εκλέγονται τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου αρχίζει με την έναρξη της πρώτης συνόδου μετά από κάθε εκλογή.

Παρατείνεται ή συντέμνεται σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο.

2. Η θητεία κάθε μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρχίζει και λήγει ταυτοχρόνως 
με την περίοδο η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 6

1. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν ατομικώς και προσωπικώς.  Δεν 
δεσμεύονται από οδηγίες, ούτε δέχονται επιτακτική εντολή.

2. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν των προνομίων και ασυλιών που 
ισχύουν γι’ αυτά δυνάμει του πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί των προνομίων και 
ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 7

1. Η ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν συμβιβάζεται προς την 
ιδιότητα του ως:

 μέλους της κυβερνήσεως ενός κράτους μέλους,

 μέλους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

 δικαστού, γενικού εισαγγελέως ή γραμματέως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή του Πρωτοδικείου,

 μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

 μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

 διαμεσολαβητή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

 μέλους της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

 μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,

 μέλους των επιτροπών ή οργανισμών, που συστήθηκαν δυνάμει ή κατ' εφαρμογή των 
Συνθηκών περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας, για τη διοίκηση κοινοτικών ταμείων ή για συνεχή και άμεση άσκηση 
καθηκόντων διαχείρισης,
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 μέλους του διοικητικού συμβουλίου, της διευθύνουσας επιτροπής ή υπαλλήλου της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

 εν ενεργεία υπαλλήλου ή μέλους του λοιπού προσωπικού των θεσμικών οργάνων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των οργάνων ή οργανισμών που συνδέονται με αυτά ή της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

2. Από την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004, η ιδιότητα του μέλους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα του μέλους εθνικού 
κοινοβουλίου.

Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό και με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 3:

 τα μέλη του εθνικού κοινοβουλίου της Ιρλανδίας τα οποία εκλέγονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε μεταγενέστερες εκλογές μπορούν να ασκούν ταυτόχρονα τα δύο καθήκοντα 
έως τις επόμενες εκλογές του εθνικού κοινοβουλίου της Ιρλανδίας, οπότε τίθεται σε 
εφαρμογή το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,

 τα μέλη του εθνικού κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι συγχρόνως μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πενταετή περίοδο προ της εκλογής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου του 2004, μπορούν να ασκούν ταυτόχρονα τα δύο καθήκοντα έως τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009, οπότε τίθεται σε εφαρμογή το πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου.

3. Εξάλλου, κάθε κράτος μέλος δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 8, να επεκτείνει τα 
ασυμβίβαστα που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

4. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί των οποίων εφαρμόζονται, κατά τη 
διάρκεια της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5, οι διατάξεις των 
παραγράφων 1, 2 και 3, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13.

Άρθρο 8

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας πράξης, η εκλογική διαδικασία διέπεται, σε 
κάθε κράτος μέλος, από τις εθνικές διατάξεις.

Οι εθνικές αυτές διατάξεις, που ενδεχομένως λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
κρατών μελών, δεν πρέπει συνολικά να θίγουν την αναλογικότητα του εκλογικού 
συστήματος.

Άρθρο 9

Κατά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ουδείς δύναται να ψηφίσει 
περισσότερο από μία φορά.
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Άρθρο 10

1. Η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεξάγεται κατά την ημερομηνία και τις ώρες 
που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος. Για όλα τα κράτη μέλη η ημερομηνία αυτή 
τοποθετείται εντός της περιόδου, που αρχίζει το πρωί της Πέμπτης και λήγει την Κυριακή 
που έπεται.

2. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να ανακοινώνουν επισήμως το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας τους παρά μόνο μετά τη λήξη της ψηφοφορίας στο κράτος μέλος του οποίου οι 
εκλογείς ψηφίζουν τελευταίοι κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Άρθρο 11

1. Το Συμβούλιο καθορίζει ομόφωνα, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την εκλογική περίοδο για την πρώτη εκλογή.

2. Οι μεταγενέστερες εκλογές διεξάγονται κατά την αντίστοιχη περίοδο του τελευταίου 
έτους της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5.

Στην περίπτωση που αποδειχθεί αδύνατη η διενέργεια εκλογών στην Κοινότητα κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αυτής, το Συμβούλιο, ομόφωνα και κατόπιν διαβούλευσης με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορίζει, ένα τουλάχιστον μήνα1 πριν από το τέλος της πενταετούς 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5, άλλη εκλογική περίοδο, η οποία δύναται να 
τοποθετείται το νωρίτερο δύο μήνες πριν ή το αργότερο ένα μήνα μετά από την περίοδο που 
ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 196 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του άρθρου 109 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέρχεται αυτοδικαίως κατά 
την πρώτη Τρίτη μετά την πάροδο μηνός από το τέλος της εκλογικής περιόδου.

4. Το απερχομένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παύει να ασκεί τα καθήκοντά του κατά την 
πρώτη σύγκληση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 12

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβαίνει στον έλεγχο των εγγράφων νομιμοποίησης των μελών 
του.  Για το σκοπό αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που 
δηλώνονται επισήμως από τα κράτη μέλη και αποφασίζει επί των διαφορών οι οποίες θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να ανακύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
πράξης, εξαιρουμένων των εθνικών διατάξεων στις οποίες παραπέμπει η πράξη αυτή.

                                               
1 Στην έκδοση της απόφασης αριθ. 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα, εκτός της αγγλικής και της ισπανικής έκδοσης, η περίοδος αυτή καθορίζεται σε ένα έτος.
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Άρθρο 13

1. Μία βουλευτική έδρα χηρεύει όταν η θητεία μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
λήξει λόγω παραίτησης ή θανάτου του ή έκπτωσης από το αξίωμά του.

2. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας πράξης, κάθε κράτος μέλος 
θεσπίζει τις κατάλληλες διαδικασίες πλήρωσης τυχόν χηρεύουσας έδρας για το υπόλοιπο της 
πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 5.

3. Όταν η νομοθεσία κράτους μέλους προβλέπει ρητώς την έκπτωση μέλους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το αξίωμά του, η θητεία του λήγει κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων της νομοθεσίας αυτής.  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενημερώνουν σχετικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4. Όταν μία έδρα χηρεύσει λόγω παραίτησης ή θανάτου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ενημερώνει σχετικά, χωρίς χρονοτριβή, τις αρμόδιες αρχές του οικείου 
κράτους μέλους.

Άρθρο 14

Εάν κριθεί απαραίτητη η λήψη μέτρων για την εφαρμογή της παρούσας πράξης, το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν 
διαβούλευσης με την Επιτροπή, λαμβάνει τα αντίστοιχα μέτρα αφού προηγουμένως επιδιώξει 
συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο επιτροπής συνεννόησης που 
αποτελείται από το Συμβούλιο και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 15

Η παρούσα πράξη συντάσσεται στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, 
ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα· 
όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Τα παραρτήματα I και II αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πράξης.

Άρθρο 16

Οι διατάξεις της παρούσας πράξης τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που 
ακολουθεί τη λήψη της τελευταίας των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στην απόφαση.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Σεπτεμβρίου χίλια εννιακόσια εβδομήντα έξι.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og
seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-
sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year
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one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle 
naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-
ventig.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζει τις διατάξεις της πράξης αυτής μόνον όσον αφορά το 
Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 14

Συμφωνείται ότι ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο της επιτροπής 
συνεννόησης, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 της διαδικασίας 
που έχει θεσπισθεί από την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 19751.

                                               
1 ΕΕ C 89, 22. 4. 1975, σ. 1.


