
AM\1071364EL.doc PE565.204v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

2015/2035(INL)

1.9.2015

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
12 - 218

Σχέδιο έκθεσης
Danuta Maria Hübner, Jo Leinen
(PE560.824v01-00)

on a proposal for amendment of the Act of 20 September 1976 concerning the 
election of the Members of the European Parliament by direct universal 
suffrage
(2015/2035(INL))



PE565.204v01-00 2/109 AM\1071364EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\1071364EL.doc 3/109 PE565.204v01-00

EL

Τροπολογία 12
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 223,

Or. en

Τροπολογία 13
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις 
εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
20142,

διαγράφεται

__________________
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA 
(2012)0462.

Or. nl

Τροπολογία 14
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη 
σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
εν όψει των εκλογών, το 20143,

διαγράφεται

__________________
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA 
(2013)0082.

Or. nl

Τροπολογία 15
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης 
Ιουλίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της 
οργάνωσης των εκλογών για την ανάδειξη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 20144,

διαγράφεται

__________________
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA 
(2013)0323.

Or. nl

Τροπολογία 16
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα 
ψηφίσματά του σχετικά με τη διαδικασία 
εκλογής του Κοινοβουλίου, και ιδίως το 
ψήφισμά του της 15ης Ιουλίου 1998 
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σχετικά με την εκπόνηση σχεδίου 
εκλογικής διαδικασίας περιλαμβάνουσας 
κοινές αρχές για την εκλογή των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίουα

__________________
1α ΕΕ C 292, 21.9.1998, σ. 66.

Or. en

Τροπολογία 17
Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 18
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων 
της 28ης Απριλίου 2011 σχετικά με την 
πρόταση τροποποίησης της πράξης περί 
της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976
(A7-0176/2011),

Or. en
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Τροπολογία 19
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2015 με τίτλο 
«Έκθεση σχετικά με τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014»6,

διαγράφεται

__________________
6 COM(2015)0206.

Or. nl

Τροπολογία 20
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ 
Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014
σχετικά με το καθεστώς και τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των 
πολιτικών ιδρυμάτων1α, και ιδίως τα 
άρθρα 13, 21 και 31 αυτού,

__________________
1α ΕΕ L 317, 4.11.2014, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 21
Mercedes Bresso
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως δε τα άρθρα 11, 23 και 39,

Or. en

Τροπολογία 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του 2011 
και 2014 του Γερμανικού Ομοσπονδιακού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, που 
αποφαίνονται ότι τα κατώτατα όρια που 
προβλέπονται από τη γερμανική 
Ευρωπαϊκή Πράξη περί Εκλογής είναι 
ασυμβίβαστα με το άρθρο 3, παράγραφος 
1 και το άρθρο 21, παράγραφος 1 του 
γερμανικού Θεμελιώδους Νόμου και ως 
εκ τούτου άκυρα,

Or. en

Τροπολογία 23
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 
έχει το δικαίωμα να κινήσει τη διαδικασία 
για την αναθεώρηση της εκλογικής 
διαδικασίας που ισχύει για αυτό και να 
δώσει την έγκρισή του·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 223 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στο 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα να κινήσει τη 
διαδικασία για την αναθεώρηση της 
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εκλογικής διαδικασίας που ισχύει για αυτό, 
με στόχο τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας 
που θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ 
ή μιας διαδικασίας που θα βασίζεται σε 
κοινές αρχές σε όλα τα κράτη μέλη, και 
να δώσει την έγκρισή του·

Or. es

Τροπολογία 24
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να 
ενισχύει την έννοια της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας, να βελτιώνει τη λειτουργία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη 
διακυβέρνηση της Ένωσης, να αυξάνει τη 
νομιμότητα και την αποδοτικότητα των 
εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
να ενισχύει την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διεξαγωγής των ευρωπαϊκών 
εκλογών και να παρέχει μεγαλύτερη 
εκλογική ισορροπία για τους πολίτες της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 25
Arne Gericke, Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
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εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύει 
την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να 
βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και 
να παρέχει μεγαλύτερη εκλογική 
ισορροπία για τους πολίτες της Ένωσης·

εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύει 
την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να 
βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει τις 
αρχές της ισότητας της ψήφου και της 
ισότητας των ευκαιριών και να βελτιώνει
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών·

Or. de

Τροπολογία 26
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύει 
την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να 
βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και 
να παρέχει μεγαλύτερη εκλογική 
ισορροπία για τους πολίτες της Ένωσης·

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να βελτιώνει 
τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και 
να παρέχει μεγαλύτερη εκλογική 
ισορροπία για τους πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύει 
την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να 
βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και 
να παρέχει μεγαλύτερη εκλογική 
ισορροπία για τους πολίτες της Ένωσης·

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύει 
την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας 
κατά τρόπο που να μην αντιτίθεται με την 
προφανή υπεροχή της εθνικής 
συνείδησης και της ιθαγένειας, να 
βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και 
να παρέχει μεγαλύτερη εκλογική 
ισορροπία για τους πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 28
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύει 
την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να 
βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη 
δημοκρατική νομιμοποίηση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, 
να ενισχύει την έννοια της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας, να βελτιώνει τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη 
διακυβέρνηση της Ένωσης, να αυξάνει τη 
νομιμότητα και την αποδοτικότητα των 
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διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και 
να παρέχει μεγαλύτερη εκλογική 
ισορροπία για τους πολίτες της Ένωσης·

εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
να ενισχύει την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διεξαγωγής των ευρωπαϊκών 
εκλογών και να παρέχει μεγαλύτερη 
εκλογική ισορροπία για τους πολίτες της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 29
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύει 
την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να 
βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και
να παρέχει μεγαλύτερη εκλογική 
ισορροπία για τους πολίτες της Ένωσης·

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύει 
την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να 
βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών, να 
παρέχει μεγαλύτερη εκλογική ισορροπία 
για τους πολίτες της Ένωσης, και να φέρει 
πιο κοντά τους ευρωβουλευτές με τους 
ψηφοφόρους τους, ιδίως τους νεότερους 
από αυτούς·

Or. es

Τροπολογία 30
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύει 
την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να 
βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και 
να παρέχει μεγαλύτερη εκλογική 
ισορροπία για τους πολίτες της Ένωσης·

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής και υπερεθνικής διάστασης 
των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, να ενισχύει την έννοια της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να βελτιώνει τη 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και τη διακυβέρνηση της Ένωσης, να 
αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και 
να παρέχει μεγαλύτερη εκλογική 
ισορροπία για τους πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 31
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύει 
την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να 
βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και 
να παρέχει μεγαλύτερη εκλογική 
ισορροπία για τους πολίτες της Ένωσης·

Β. εκτιμώντας ότι η μεταρρύθμιση της 
εκλογικής διαδικασίας πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
δημοκρατικής διάστασης των εκλογών για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ενισχύει 
την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, να 
βελτιώνει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, να αυξάνει τη νομιμότητα και την 
αποδοτικότητα των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύει 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών και 
να παρέχει μεγαλύτερη εκλογική 
ισορροπία και συμμετοχή για τους πολίτες 
της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 32
Arne Gericke, Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. εκτιμώντας ότι η αρχή της ισότητας 
της ψήφου ενισχύει την άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την αρχή της 
δημοκρατίας ισότητα των πολιτών της 
Ένωσης, ότι η αρχή αυτή συνιστά ένα 
από τα βασικά θεμέλια της ευρωπαϊκής  
τάξης πραγμάτων και ότι υπάρχει άμεση 
συνάφεια μεταξύ της ισότητας της ψήφου 
των πολιτών της Ένωσης και της 
ισότητας των ευκαιριών όλων των 
δημοκρατικών κομμάτων·

Or. de

Τροπολογία 33
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα 
ανάπτυξης ενιαίας εκλογικής διαδικασίας 
βασιζόμενης στην άμεση και καθολική 
ψηφοφορία έχει κατοχυρωθεί στις 
Συνθήκες από το 1957·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 34
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη το σταθερά 
μειούμενο ποσοστό συμμετοχής στις 
ευρωπαϊκές εκλογές, ιδίως μεταξύ των 
νεότερων ψηφοφόρων, και την έλλειψη 
ενδιαφέροντος των ψηφοφόρων για 
ευρωπαϊκά θέματα, στοιχεία που 
συνιστούν απειλή για το μέλλον της 
Ευρώπης και ότι, ως εκ τούτου, υπάρχει 
ανάγκη για ιδέες που θα βοηθήσουν στην 
αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής 
δημοκρατίας·

Or. es

Τροπολογία 35
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
πραγματική εναρμόνιση της εκλογικής 
διαδικασίας για την ανάδειξη των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα 
κράτη μέλη θα μπορούσε να προωθήσει 
καλύτερα το δικαίωμα όλων των 
ευρωπαίων πολιτών να συμμετέχουν, σε 
ισότιμη βάση, στη δημοκρατική ζωή της 
Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει 
την πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής 
ενσωμάτωσης·

Or. en

Τροπολογία 36
Gerolf Annemans
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου έχουν 
σταδιακά αυξηθεί από τις πρώτες άμεσες 
εκλογές, το 1979, και τώρα έχουν φτάσει 
σε σημείο που το Κοινοβούλιο έχει ίσο 
καθεστώς, ως συν-νομοθέτης με το 
Συμβούλιο στους περισσότερους τομείς 
πολιτικής, κυρίως δε κατόπιν της θέσης 
σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 37
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας άλλαξε την εντολή των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθιστώντας τους άμεσους 
εκπροσώπους των πολιτών της Ένωσης9

αντί «εκπροσώπους των λαών των 
κρατών που έχουν συνενωθεί στην 
Κοινότητα10»·

διαγράφεται

__________________
9 Άρθρα 10, παράγραφος 2 και 14, 
παράγραφος 2 της ΣΕΕ.
10 Άρθρο 189(1) της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Or. nl

Τροπολογία 38
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη 
διατύπωση του άρθρου 14 παράγραφος 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 
είναι αντιπροσωπευτικό σώμα ενός 
κυρίαρχου ευρωπαϊκού λαού», όπως 
υπενθύμισε με σαφήνεια το γερμανικό 
Συνταγματικό Δικαστήριο στην 
αιτιολογική σκέψη 280 της απόφασής του 
της 30ης Ιουνίου 2009, στην οποία τόνιζε 
ότι «αυτό αντικατοπτρίζεται στο γεγονός
ότι έχει σχεδιαστεί ως μια 
αντιπροσώπευση των λαών των 
αντίστοιχων εθνικών σωμάτων των 
βουλευτών και όχι ως αντιπροσώπευση 
των πολιτών της Ένωσης ενιαία χωρίς 
διαφοροποίηση, σύμφωνα με την αρχή 
της εκλογικής ισότητας»·

Or. en

Τροπολογία 39
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνη 
τροποποίηση της Εκλογικής Πράξης έγινε 
το 2002 μέσω της απόφασης του 
Συμβουλίου11 2002/772/EΚ, Ευρατόμ, η 
οποία επιβάλλει στα κράτη μέλη να 
διεξάγουν τις εκλογές με αναλογικό 
σύστημα, βάσει ψηφοδελτίων 
συνδυασμών ή ενιαίου ψηφοδελτίου με 
έκφραση προτιμήσεων και καταργεί τη 
διπλή εντολή για τους βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· επιπλέον 
παρέχει ρητώς το δικαίωμα στα κράτη 
μέλη να ορίζουν εκλογικές περιφέρειες σε 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνη 
τροποποίηση της Εκλογικής Πράξης έγινε 
το 2002 μέσω της απόφασης του 
Συμβουλίου11 2002/772/EΚ, Ευρατόμ·
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εθνικό επίπεδο και να καθορίζουν 
κατώτατο όριο το οποίο δεν δύναται να 
υπερβαίνει το 5 % των εκπεφρασμένων 
ψήφων·

__________________ __________________
11 ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1. 11 ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1.

Or. nl

Τροπολογία 40
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
πολιτικά και νομικά αναγνωρισμένο ότι η 
δημιουργία εκλογικών κατώτατων ορίων 
συνιστά σοβαρή προσβολή των αρχών 
της ισοτιμίας της ψήφου και της 
ισότητας ευκαιριών για τα πολιτικά 
κόμματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
δεδομένου ότι οι αρχές αυτές αποτελούν 
θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη 
διασφάλιση του πολιτικού ανταγωνισμού 
και της διαφάνειας της πολιτικής 
διαδικασίας και αποτελούν μέρος του 
δημοκρατικού εννόμου συμφέροντος της 
ΕΕ, οποιαδήποτε τροποποίησή τους 
πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές 
προδιαγραφές·

Or. en

Τροπολογία 41
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Κοινοβούλιο δεν έχει ούτε αναλύσει και 
συζητήσει πολιτικά, ούτε έχει λάβει 
προληπτικά μέτρα με δική του ευθύνη 
όσον αφορά, τον υποτιθέμενο περιορισμό 
της λειτουργικότητάς του που απορρέει 
από την αύξηση του αριθμού των 
πολιτικών ομάδων του και την 
υποτιθέμενη μείωση της ικανότητας 
ενσωμάτωσης στο εσωτερικό των 
ομάδων των αποκαλούμενων 
«απρόθυμων να συνεργαστούν» 
βουλευτών·

Or. en

Τροπολογία 42
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία σύνολη 
συμφωνία σχετικά με μια γνήσια ενιαία 
εκλογική διαδικασία δεν έχει ακόμα 
επιτευχθεί, παρ’ όλον ότι έχει 
πραγματοποιηθεί σταδιακά κάποια 
σύγκλιση των εκλογικών συστημάτων, 
μεταξύ άλλων, μέσω δευτερογενούς 
νομοθεσίας, όπως η Οδηγία του 
Συμβουλίου 93/109/EΚ σχετικά με το 
δικαίωμα 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·

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 43
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία σύνολη 
συμφωνία σχετικά με μια γνήσια ενιαία 
εκλογική διαδικασία δεν έχει ακόμα 
επιτευχθεί, παρ’ όλον ότι έχει 
πραγματοποιηθεί σταδιακά κάποια 
σύγκλιση των εκλογικών συστημάτων, 
μεταξύ άλλων, μέσω δευτερογενούς 
νομοθεσίας, όπως η Οδηγία του 
Συμβουλίου 93/109/EΚ σχετικά με το 
δικαίωμα 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·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 
πραγματοποιηθεί σταδιακά κάποια 
σύγκλιση των εκλογικών συστημάτων, 
μεταξύ άλλων, μέσω δευτερογενούς 
νομοθεσίας, όπως η Οδηγία του 
Συμβουλίου 93/109/EΚ σχετικά με το 
δικαίωμα 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·

Or. en

Τροπολογία 44
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της 
ιθαγένειας της Ένωσης, που εισήχθη 
επισήμως στη συνταγματική τάξη με τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ, το 1993, 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των πολιτών 
της Ένωσης να συμμετέχουν στις 
ευρωπαϊκές και δημοτικές εκλογές στα 
κράτη μέλη τους και στο κράτος 
κατοικίας τους υπό τους αυτούς όρους με 
τους υπηκόους του εν λόγω κράτους12· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος, σύμφωνα 
με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, έχει 

διαγράφεται
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δεσμευτική ισχύ, ενίσχυσε το δικαίωμα 
αυτό·

__________________
12 Άρθρο 20, παρ.2, ΣΕΕ.

Or. nl

Τροπολογία 45
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

J. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις 
τροποποιήσεις αυτές, οι ευρωπαϊκές 
εκλογές εξακολουθούν να διέπονται 
κυρίως από τις εθνικές νομοθεσίες, οι 
προεκλογικές εκστρατείες παραμένουν 
εθνικές και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα δεν μπορούν να ασκήσουν 
πλήρως τη θεσμική εντολή τους και να 
«συμβάλλουν στην διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και 
στην έκφραση της βούλησης των πολιτών 
της Ένωσης», όπως απαιτεί το άρθρο 10, 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 46
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις 
τροποποιήσεις αυτές, οι ευρωπαϊκές 
εκλογές εξακολουθούν να διέπονται 
κυρίως από τις εθνικές νομοθεσίες, οι 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις 
τροποποιήσεις αυτές, οι ευρωπαϊκές 
εκλογές εξακολουθούν να διέπονται 
κυρίως από τις εθνικές νομοθεσίες·
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προεκλογικές εκστρατείες παραμένουν 
εθνικές και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα δεν μπορούν να ασκήσουν 
πλήρως τη θεσμική εντολή τους και να 
«συμβάλλουν στην διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και 
στην έκφραση της βούλησης των πολιτών 
της Ένωσης», όπως απαιτεί το άρθρο 10, 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 47
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις 
τροποποιήσεις αυτές, οι ευρωπαϊκές 
εκλογές εξακολουθούν να διέπονται 
κυρίως από τις εθνικές νομοθεσίες, οι 
προεκλογικές εκστρατείες παραμένουν 
εθνικές και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα δεν μπορούν να ασκήσουν 
πλήρως τη θεσμική εντολή τους και να 
«συμβάλλουν στην διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και 
στην έκφραση της βούλησης των πολιτών 
της Ένωσης», όπως απαιτεί το άρθρο 10, 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις 
τροποποιήσεις αυτές, οι ευρωπαϊκές 
εκλογές εξακολουθούν να διέπονται 
κυρίως από τις εθνικές νομοθεσίες, οι 
προεκλογικές εκστρατείες παραμένουν 
εθνικές και τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα δεν μπορούν να ασκήσουν 
πλήρως τη θεσμική εντολή τους και να 
«συμβάλλουν στην διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και 
στην έκφραση της βούλησης των πολιτών 
της Ένωσης», όπως απαιτεί το άρθρο 10, 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 48
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

K. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα αυτά που μπορούν 
καλύτερα από κάθε τι άλλο να 
«συμβάλλουν στην διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης»13 και 
συνεπώς πρέπει να διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, ώστε να βελτιώσουν 
την ορατότητά τους και να δείξουν τη 
σχέση μεταξύ της ψήφου για ένα 
συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα και τον 
αντίκτυπο που αυτή έχει στο μέγεθος της 
ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

διαγράφεται

__________________
13 Artikel 10, lid 4, VEU.

Or. nl

Τροπολογία 49
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα αυτά που μπορούν 
καλύτερα από κάθε τι άλλο να
«συμβάλλουν στην διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης»13 και 
συνεπώς πρέπει να διαδραματίζουν καίριο 
ρόλο στις εκστρατείες για τις ευρωπαϊκές 
εκλογές, ώστε να βελτιώσουν την 
ορατότητά τους και να δείξουν τη σχέση 
μεταξύ της ψήφου για ένα συγκεκριμένο 
πολιτικό κόμμα και τον αντίκτυπο που 
αυτή έχει στο μέγεθος της ευρωπαϊκής 
πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα είναι μόλις και μετά 
βίας αναγνωρίσιμα στο εκλογικό σώμα 
και, ως εκ τούτου, δεν είναι επαρκώς 
κατανοητό ότι «συμβάλλουν στην 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής 
συνείδησης»13 και συνεπώς δεν διαθέτουν 
τη θεμιτή δυνατότητα να διαδραματίζουν 
καίριο ρόλο στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές·

__________________ __________________
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13Άρθρο 10, παράγραφος 4 της ΣΕΕ. 13Άρθρο 10, παράγραφος 4 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 50
Morten Messerschmidt
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές 
χώρες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
γνωρίζουν και να ελέγχουν οι πολίτες τις 
ενέργειες των αντιπροσώπων τους στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί οι 
ενέργειες αυτές δεν μπορούν φυσικά να 
ταυτίζονται με μια περιοχή που 
αντιστοιχεί σε μια ανθρώπινη 
πραγματικότητα, λόγω του σχεδιασμού 
των ορίων των εκλογικών περιφερειών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια 
έλλειψη ταύτισης παραβιάζει τα 
δικαιώματα των πολιτών, τροφοδοτεί 
ευρέως την αποχή από τη συμμετοχή στις 
εκλογές και υπονομεύει τη δημοκρατική 
νομιμότητα των εκλεγομένων βουλευτών·

Or. en

Τροπολογία 51
Rainer Wieland, David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. εκτιμώντας ότι η διαδικασία 
ορισμού των υποψηφίων για τις εκλογές 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών και των εθνικών 
κομμάτων, ιδίως όσον αφορά τη 
διαφάνεια και τα δημοκρατικά πρότυπα·
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Or. de

Τροπολογία 52
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

L. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προθεσμίες 
για την ολοκλήρωση των εκλογικών 
συνδυασμών εν όψει ευρωπαϊκών 
εκλογών ποικίλλουν τα μέγιστα μεταξύ 
κρατών μελών, κυμαινόμενες σήμερα από 
17 έως 83 ημέρες, με αποτέλεσμα να 
βρίσκονται υποψήφιοι και ψηφοφόροι της 
Ευρώπης σε διαφορετική μοίρα ως προς 
τον χρόνο που διαθέτουν για προεκλογική 
εκστρατεία ή για σκέψη όσον αφορά την 
επιλογή του τί θα ψηφίσουν·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 53
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προθεσμίες για την ολοκλήρωση των 
εκλογικών καταλόγων εν όψει των 
ευρωπαϊκών εκλογών ποικίλλουν σε 
μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών 
και μπορεί να καταστήσουν δύσκολη αν 
όχι αδύνατη την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με 
τους ψηφοφόρους (με στόχο την αποφυγή 
της διπλοψηφίας)·

Or. en
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Τροπολογία 54
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καλύτερος 
τρόπος για να αποφευχθούν τυχόν 
δυσκολίες κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας της ψηφοφορίας, 
μακροπρόθεσμα, θα ήταν να 
δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Κάρτα 
ψήφου που, πρώτα απ 'όλα, θα επέτρεπε 
στους πολίτες της Ένωσης να ψηφίσουν 
μια φορά από όπου επιθυμούν και, 
αφετέρου, θα ενίσχυε το αίσθημα του 
ανήκειν στην οικογένεια πολιτών της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 55
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υφιστάμενοι εκλογικοί κανόνες 
επιτρέπουν τη θέσπιση ενός μη 
υποχρεωτικού κατώτατου ορίου για την 
κατανομή εδρών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές έως 5 % των εκπεφρασμένων 
ψήφων και 15 κράτη μέλη έχουν 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή 
θεσπίζοντας κατώτατο όριο μεταξύ 3 % 
και 5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
μικρότερα κράτη μέλη και στα μέλη που 
έχουν υποδιαιρέσει την επικράτειά τους 
σε εκλογικές περιφέρειες, το κατώτατο 
όριο είναι, ωστόσο, εκ των πραγμάτων 

διαγράφεται
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κάτω του 3 %, έστω και εάν εκ του νόμου 
δεν υφίσταται κατώτατο όριο·

Or. en

Τροπολογία 56
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υφιστάμενοι εκλογικοί κανόνες 
επιτρέπουν τη θέσπιση ενός μη 
υποχρεωτικού κατώτατου ορίου για την 
κατανομή εδρών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές έως 5 % των εκπεφρασμένων 
ψήφων και 15 κράτη μέλη έχουν 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή 
θεσπίζοντας κατώτατο όριο μεταξύ 3 % 
και 5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
μικρότερα κράτη μέλη και στα μέλη που 
έχουν υποδιαιρέσει την επικράτειά τους 
σε εκλογικές περιφέρειες, το κατώτατο 
όριο είναι, ωστόσο, εκ των πραγμάτων 
κάτω του 3 %, έστω και εάν εκ του νόμου 
δεν υφίσταται κατώτατο όριο·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 57
Arne Gericke, Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι 
εκλογικοί κανόνες επιτρέπουν τη θέσπιση 
ενός μη υποχρεωτικού κατώτατου ορίου 
για την κατανομή εδρών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές έως 5 % των εκπεφρασμένων 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι 
εκλογικοί κανόνες επιτρέπουν τη θέσπιση 
ενός μη υποχρεωτικού κατώτατου ορίου 
για την κατανομή εδρών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές έως 5 % των εκπεφρασμένων 
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ψήφων και 15 κράτη μέλη έχουν 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή 
θεσπίζοντας κατώτατο όριο μεταξύ 3 % 
και 5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
μικρότερα κράτη μέλη και στα μέλη που 
έχουν υποδιαιρέσει την επικράτειά τους 
σε εκλογικές περιφέρειες, το κατώτατο 
όριο είναι, ωστόσο, εκ των πραγμάτων 
κάτω του 3 %, έστω και εάν εκ του νόμου 
δεν υφίσταται κατώτατο όριο·

ψήφων, ότι το γεγονός αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα μια ντε φάκτο απώλεια 
ψήφων ανερχόμενη σε διψήφιο αριθμό 
εκατομμυρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
η οποία αντιβαίνει κατάφωρα στην αρχή 
της ισότητας της ψήφου, και ότι ήδη 
σήμερα περισσότεροι από τους μισούς 
πολίτες της Ένωσης επιτρέπεται να 
ψηφίζουν χωρίς να υπάρχει κανένα 
εθνικό κατώτατο όριο ακυρότητας· 

Or. de

Τροπολογία 58
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι 
εκλογικοί κανόνες επιτρέπουν τη θέσπιση 
ενός μη υποχρεωτικού κατώτατου ορίου 
για την κατανομή εδρών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές έως 5 % των εκπεφρασμένων 
ψήφων και 15 κράτη μέλη έχουν 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή 
θεσπίζοντας κατώτατο όριο μεταξύ 3 % 
και 5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
μικρότερα κράτη μέλη και στα μέλη που 
έχουν υποδιαιρέσει την επικράτειά τους σε 
εκλογικές περιφέρειες, το κατώτατο όριο 
είναι, ωστόσο, εκ των πραγμάτων κάτω 
του 3 %, έστω και εάν εκ του νόμου δεν 
υφίσταται κατώτατο όριο·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι 
εκλογικοί κανόνες επιτρέπουν τη θέσπιση 
ενός μη υποχρεωτικού κατώτατου ορίου 
για την κατανομή εδρών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές έως 5 % των εκπεφρασμένων 
ψήφων και 15 κράτη μέλη έχουν 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή 
θεσπίζοντας κατώτατο όριο μεταξύ 3 % 
και 5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
μικρότερα κράτη μέλη και στα μέλη που 
έχουν υποδιαιρέσει την επικράτειά τους σε 
εκλογικές περιφέρειες, το κατώτατο όριο 
είναι, ωστόσο, εκ των πραγμάτων κάτω 
του 3 %, έστω και εάν εκ του νόμου δεν 
υφίσταται κατώτατο όριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέσπιση υποχρεωτικών 
κατωτάτων ορίων αναγνωρίζεται από 
συνταγματική παράδοση ως νόμιμο μέσο 
για την εξασφάλιση της λειτουργίας των 
κοινοβουλίων·

Or. en
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Τροπολογία 59
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι 
εκλογικοί κανόνες επιτρέπουν τη θέσπιση 
ενός μη υποχρεωτικού κατώτατου ορίου 
για την κατανομή εδρών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές έως 5 % των εκπεφρασμένων 
ψήφων και 15 κράτη μέλη έχουν 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή 
θεσπίζοντας κατώτατο όριο μεταξύ 3 % 
και 5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
μικρότερα κράτη μέλη και στα μέλη που 
έχουν υποδιαιρέσει την επικράτειά τους σε 
εκλογικές περιφέρειες, το κατώτατο όριο 
είναι, ωστόσο, εκ των πραγμάτων κάτω 
του 3 %, έστω και εάν εκ του νόμου δεν 
υφίσταται κατώτατο όριο·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι 
εκλογικοί κανόνες επιτρέπουν τη θέσπιση 
ενός μη υποχρεωτικού κατώτατου ορίου 
για την κατανομή εδρών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές έως 5 % των εκπεφρασμένων 
ψήφων και 15 κράτη μέλη έχουν 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή 
θεσπίζοντας κατώτατο όριο μεταξύ 3 % 
και 5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
μικρότερα κράτη μέλη και στα μέλη που 
έχουν υποδιαιρέσει την επικράτειά τους σε 
εκλογικές περιφέρειες, το κατώτατο όριο 
είναι, ωστόσο, εκ των πραγμάτων κάτω 
του 3 %, έστω και εάν εκ του νόμου δεν 
υφίσταται κατώτατο όριο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι δεν υπάρχει προς το παρόν 
κράτος μέλος της ΕΕ χωρίς επίσημο ή 
ντε φάκτο κατώτατο εκλογικό όριο·

Or. en

Τροπολογία 60
Max Andersson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι 
εκλογικοί κανόνες επιτρέπουν τη θέσπιση 
ενός μη υποχρεωτικού κατώτατου ορίου 
για την κατανομή εδρών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές έως 5 % των εκπεφρασμένων 
ψήφων και 15 κράτη μέλη έχουν 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή 
θεσπίζοντας κατώτατο όριο μεταξύ 3 % 
και 5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
μικρότερα κράτη μέλη και στα μέλη που 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι 
εκλογικοί κανόνες επιτρέπουν τη θέσπιση 
ενός μη υποχρεωτικού κατώτατου ορίου 
για την κατανομή εδρών στις ευρωπαϊκές 
εκλογές έως 5 % των εκπεφρασμένων 
ψήφων και 15 κράτη μέλη έχουν 
εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή 
θεσπίζοντας κατώτατο όριο μεταξύ 3 % 
και 5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
μικρότερα κράτη μέλη και στα μέλη που 
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έχουν υποδιαιρέσει την επικράτειά τους σε 
εκλογικές περιφέρειες, το κατώτατο όριο 
είναι, ωστόσο, εκ των πραγμάτων κάτω 
του 3 %, έστω και εάν εκ του νόμου δεν 
υφίσταται κατώτατο όριο·

έχουν υποδιαιρέσει την επικράτειά τους σε 
εκλογικές περιφέρειες, το κατώτατο όριο 
είναι, ωστόσο, εκ των πραγμάτων κάτω 
του 3 %, και μερικές φορές άνω του 5%,
έστω και εάν εκ του νόμου δεν υφίσταται 
κατώτατο όριο·

Or. en

Τροπολογία 61
Sven Giegold, Max Andersson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές 
στις μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες 
συνεπάγεται εκ των πραγμάτων 
πλειοψηφικό σύστημα και ότι η 
καθιέρωση εκλογικών περιφερειών με 
πολύ περιορισμένο αριθμό εδρών 
επηρεάζει την αναλογικότητα του 
εκλογικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 62
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
γεγονός ότι το άρθρο 10 παράγραφος 2 
της Εκλογικής Πράξης απαγορεύει ρητώς 
την πρόωρη ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων των εκλογών, κατά το 
παρελθόν έχουν δημοσιοποιηθεί τα 
αποτελέσματα αυτά· θεωρώντας ότι η 
εναρμόνιση του χρόνου κλεισίματος των 
καλπών σε όλα τα κράτη μέλη πρόκειται 

διαγράφεται
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να συμβάλει σημαντικά στον κοινό 
ευρωπαϊκό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών 
εκλογών και να μειώσει το ενδεχόμενο να 
επηρεαστεί η έκβασή τους από τη 
δημοσιοποίηση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη 
πριν τη λήξη της ψηφοφορίας σε όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. nl

Τροπολογία 63
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
γεγονός ότι το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Εκλογικής Πράξης απαγορεύει ρητώς την 
πρόωρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
των εκλογών, κατά το παρελθόν έχουν 
δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα αυτά· 
θεωρώντας ότι η εναρμόνιση του χρόνου 
κλεισίματος των καλπών σε όλα τα κράτη 
μέλη πρόκειται να συμβάλει σημαντικά 
στον κοινό ευρωπαϊκό χαρακτήρα των 
ευρωπαϊκών εκλογών και να μειώσει το 
ενδεχόμενο να επηρεαστεί η έκβασή τους 
από τη δημοσιοποίηση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη 
πριν τη λήξη της ψηφοφορίας σε όλα τα 
κράτη μέλη·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 
παράγραφος 2 της Εκλογικής Πράξης 
απαγορεύει ρητώς την πρόωρη 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των 
εκλογών·

Or. en

Τροπολογία 64
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
γεγονός ότι το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Εκλογικής Πράξης απαγορεύει ρητώς την 
πρόωρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
των εκλογών, κατά το παρελθόν έχουν 
δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα αυτά· 
θεωρώντας ότι η εναρμόνιση του χρόνου 
κλεισίματος των καλπών σε όλα τα κράτη 
μέλη πρόκειται να συμβάλει σημαντικά 
στον κοινό ευρωπαϊκό χαρακτήρα των 
ευρωπαϊκών εκλογών και να μειώσει το 
ενδεχόμενο να επηρεαστεί η έκβασή τους 
από τη δημοσιοποίηση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη 
πριν τη λήξη της ψηφοφορίας σε όλα τα 
κράτη μέλη·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
γεγονός ότι το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Εκλογικής Πράξης απαγορεύει ρητώς την 
πρόωρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
των εκλογών, κατά το παρελθόν έχουν 
δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα αυτά· 
θεωρώντας ότι παρά το γεγονός ότι ανήκει 
στα κράτη μέλη να ορίσουν, σε 
συνάρτηση με τις εκλογικές τους 
παραδόσεις, την ή τις ημέρες κατά τις 
οποίες θα διενεργηθούν οι εκλογές κατά 
την διάρκεια της εκλογικής περιόδου η 
εναρμόνιση του χρόνου κλεισίματος των 
καλπών σε όλα τα κράτη μέλη πρόκειται 
να συμβάλει σημαντικά στον κοινό 
ευρωπαϊκό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών 
εκλογών και να μειώσει το ενδεχόμενο να 
επηρεαστεί η έκβασή τους από τη 
δημοσιοποίηση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη 
πριν τη λήξη της ψηφοφορίας σε όλα τα 
κράτη μέλη· ότι θα πρέπει να διατηρηθεί 
η απαγόρευση της πρόωρης 
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των 
εκλογών σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. nl

Τροπολογία 65
Rainer Wieland, David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
γεγονός ότι το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Εκλογικής Πράξης απαγορεύει ρητώς την 
πρόωρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
των εκλογών, κατά το παρελθόν έχουν 
δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα αυτά·
θεωρώντας ότι η εναρμόνιση του χρόνου 
κλεισίματος των καλπών σε όλα τα κράτη 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
γεγονός ότι το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Εκλογικής Πράξης απαγορεύει ρητώς την 
πρόωρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
των εκλογών, κατά το παρελθόν έχουν 
δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα αυτά·
θεωρώντας ότι η εναρμόνιση του χρόνου 
κλεισίματος των καλπών, τουλάχιστον για 
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μέλη πρόκειται να συμβάλει σημαντικά 
στον κοινό ευρωπαϊκό χαρακτήρα των 
ευρωπαϊκών εκλογών και να μειώσει το 
ενδεχόμενο να επηρεαστεί η έκβασή τους 
από τη δημοσιοποίηση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη 
πριν τη λήξη της ψηφοφορίας σε όλα τα 
κράτη μέλη·

τις ταχυδρομικές ψήφους, σε όλα τα 
κράτη μέλη πρόκειται να συμβάλει 
σημαντικά στον κοινό ευρωπαϊκό 
χαρακτήρα των ευρωπαϊκών εκλογών και 
να μειώσει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η 
έκβασή τους από τη δημοσιοποίηση των 
εκλογικών αποτελεσμάτων σε ορισμένα 
κράτη μέλη πριν τη λήξη της ψηφοφορίας 
σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 66
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
γεγονός ότι το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Εκλογικής Πράξης απαγορεύει ρητώς την 
πρόωρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
των εκλογών, κατά το παρελθόν έχουν 
δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα αυτά· 
θεωρώντας ότι η εναρμόνιση του χρόνου 
κλεισίματος των καλπών σε όλα τα κράτη 
μέλη πρόκειται να συμβάλει σημαντικά 
στον κοινό ευρωπαϊκό χαρακτήρα των 
ευρωπαϊκών εκλογών και να μειώσει το 
ενδεχόμενο να επηρεαστεί η έκβασή τους 
από τη δημοσιοποίηση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη 
πριν τη λήξη της ψηφοφορίας σε όλα τα 
κράτη μέλη·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το 
γεγονός ότι το άρθρο 10 παράγραφος 2 της 
Εκλογικής Πράξης απαγορεύει ρητώς την 
πρόωρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
των εκλογών, κατά το παρελθόν έχουν 
δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα αυτά· 
θεωρώντας ότι η εναρμόνιση του χρόνου 
και των ημερών κλεισίματος των καλπών 
σε όλα τα κράτη μέλη πρόκειται να 
συμβάλει σημαντικά στον κοινό
ευρωπαϊκό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών 
εκλογών και να μειώσει το ενδεχόμενο να 
επηρεαστεί η έκβασή τους από τη 
δημοσιοποίηση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων σε ορισμένα κράτη μέλη 
πριν τη λήξη της ψηφοφορίας σε όλα τα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 67
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη 
της Λισαβόνας θεσπίζει μία νέα 
συνταγματική τάξη με το να χορηγεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να 
εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής14 αντί να δίνει απλώς τη 
συγκατάθεσή του· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εκλογές του 2014 δημιούργησαν
σημαντικό προηγούμενο ως προς αυτό·  
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία για 
τον ορισμό και την επιλογή των 
υποψηφίων για τη θέση αυτή πρόκειται 
να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της 
προεκλογικής εκστρατείας· έχοντας 
υπόψη ότι η προθεσμία ορισμού 
υποψηφίων εκ μέρους των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων πρόκειται να 
κωδικοποιηθεί στην Εκλογική Πράξη·

διαγράφεται

__________________
14 Άρθρο 17 παρ. 7 ΣΕΕ.

Or. nl

Τροπολογία 68
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της 
Λισαβόνας θεσπίζει μία νέα 
συνταγματική τάξη με το να χορηγεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα να 
εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής14 αντί να δίνει απλώς τη 
συγκατάθεσή του· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι εκλογές του 2014 δημιούργησαν 
σημαντικό προηγούμενο ως προς αυτό·  
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία για 
τον ορισμό και την επιλογή των 
υποψηφίων για τη θέση αυτή πρόκειται 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
ανάληψη του δικαιώματος να εκλέγει τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής14, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέβη σε 
εσφαλμένη εφαρμογή της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, ακόμη και αν δεν ήταν αυτή η 
πρόθεση των κρατών μελών, κατά την 
κύρωση της Συνθήκης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η προσέλευση στις εκλογές του 
2014 ήταν η χαμηλότερη που έχει 
καταγραφεί και υπογραμμίζοντας την 
έλλειψη νομιμότητας της διαδικασίας για 
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να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της 
προεκλογικής εκστρατείας·  και έχοντας 
υπόψη ότι η προθεσμία ορισμού 
υποψηφίων εκ μέρους των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων πρόκειται να 
κωδικοποιηθεί στην Εκλογική Πράξη·

το διορισμό και την επιλογή του 
Προέδρου της Επιτροπής··

__________________ __________________
14Άρθρο 17, παράγραφος 7 της ΣΕΕ. 14Άρθρο 17, παράγραφος 7 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 69
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της 
Λισαβόνας θεσπίζει μία νέα συνταγματική 
τάξη με το να χορηγεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα να εκλέγει τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής14 αντί 
να δίνει απλώς τη συγκατάθεσή του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 
2014 δημιούργησαν σημαντικό 
προηγούμενο ως προς αυτό·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διαδικασία για τον ορισμό και 
την επιλογή των υποψηφίων για τη θέση 
αυτή πρόκειται να αποτελέσει 
αναπόσπαστο μέρος της προεκλογικής 
εκστρατείας·  και έχοντας υπόψη ότι η 
προθεσμία ορισμού υποψηφίων εκ μέρους 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 
πρόκειται να κωδικοποιηθεί στην 
Εκλογική Πράξη·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της 
Λισαβόνας θεσπίζει μία νέα συνταγματική 
τάξη με το να χορηγεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα να εκλέγει τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής14 αντί 
να δίνει απλώς τη συγκατάθεσή του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 
2014 δημιούργησαν σημαντικό 
προηγούμενο ως προς αυτό·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ανάδειξη των υποψηφίων για 
το αξίωμα του Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μια 
σύνδεση μεταξύ των ψήφων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και παρέχει στους 
πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να 
προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές 
μεταξύ εναλλακτικών πολιτικών 
προγραμμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο ορισμός των υποψηφίων με ανοιχτές 
και διαφανείς διαδικασίες ενισχύει τη 
δημοκρατική νομιμότητα, τη λογοδοσία 
και συμβάλλει στο να τους καταστήσει 
περισσότερο γνωστούς στους πολίτες της 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
για τον ορισμό και την επιλογή των 
υποψηφίων για τη θέση αυτή πρόκειται να 
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της 
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προεκλογικής εκστρατείας·  και έχοντας 
υπόψη ότι η προθεσμία ορισμού 
υποψηφίων εκ μέρους των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων πρόκειται να 
κωδικοποιηθεί στην Εκλογική Πράξη·

__________________ __________________
14Άρθρο 17, παράγραφος 7 της ΣΕΕ. 14Άρθρο 17, παράγραφος 7 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 70
Barbara Spinelli, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της 
Λισαβόνας θεσπίζει μία νέα συνταγματική 
τάξη με το να χορηγεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα να εκλέγει τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής14 αντί 
να δίνει απλώς τη συγκατάθεσή του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 
2014 δημιούργησαν σημαντικό 
προηγούμενο ως προς αυτό·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διαδικασία για τον ορισμό και 
την επιλογή των υποψηφίων για τη θέση 
αυτή πρόκειται να αποτελέσει 
αναπόσπαστο μέρος της προεκλογικής 
εκστρατείας· και έχοντας υπόψη ότι η 
προθεσμία ορισμού υποψηφίων εκ μέρους 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 
πρόκειται να κωδικοποιηθεί στην 
Εκλογική Πράξη·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της 
Λισαβόνας θεσπίζει μία νέα συνταγματική 
τάξη με το να χορηγεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα να εκλέγει τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής14 αντί 
να δίνει απλώς τη συγκατάθεσή του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 
2014 δημιούργησαν σημαντικό 
προηγούμενο ως προς αυτό·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διαδικασία για τον ορισμό και 
την επιλογή των υποψηφίων για τη θέση 
αυτή πρόκειται να αποτελέσει 
αναπόσπαστο μέρος της προεκλογικής 
εκστρατείας και, σε μεταγενέστερο 
στάδιο, των διαβουλεύσεων που 
λαμβάνουν χώρα μεταξύ των 
εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με τη δήλωση αριθ 
11 που προσαρτήθηκε στην τελική πράξη 
της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία 
υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
σχετικά με το άρθρο 17, παράγραφοι 6 
και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση· έχοντας υπόψη ότι η προθεσμία 
ορισμού υποψηφίων εκ μέρους των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 
πρόκειται να κωδικοποιηθεί στην 
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Εκλογική Πράξη· και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι επί κεφαλής υποψήφιοι για τη θέση 
του Προέδρου της Επιτροπής θα πρέπει 
να υπόκεινται στην εκλογική δοκιμασία, 
και θα πρέπει να είναι υποψήφιοι στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

__________________ __________________
14Άρθρο 17, παράγραφος 7 της ΣΕΕ. 14 Άρθρο 17, παράγραφος 7 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 71
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της 
Λισαβόνας θεσπίζει μία νέα συνταγματική 
τάξη με το να χορηγεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα να εκλέγει τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής14 αντί 
να δίνει απλώς τη συγκατάθεσή του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 
2014 δημιούργησαν σημαντικό 
προηγούμενο ως προς αυτό·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διαδικασία για τον ορισμό και 
την επιλογή των υποψηφίων για τη θέση 
αυτή πρόκειται να αποτελέσει 
αναπόσπαστο μέρος της προεκλογικής 
εκστρατείας·  και έχοντας υπόψη ότι η 
προθεσμία ορισμού υποψηφίων εκ μέρους 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 
πρόκειται να κωδικοποιηθεί στην 
Εκλογική Πράξη·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της 
Λισαβόνας θεσπίζει μία νέα συνταγματική 
τάξη με το να χορηγεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το δικαίωμα να εκλέγει τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής14 αντί 
να δίνει απλώς τη συγκατάθεσή του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 
2014 δημιούργησαν σημαντικό 
προηγούμενο ως προς αυτό·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η διαδικασία για τον ορισμό και 
την επιλογή των υποψηφίων για τη θέση 
αυτή αποτελεί ισχυρή έκφραση της 
λειτουργούσας διακρατικής δημοκρατίας 
των ευρωπαϊκών κομμάτων και πρόκειται 
να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της 
προεκλογικής εκστρατείας·  λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εκλογές του 2014 για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξαν ότι οι επί 
κεφαλής υποψήφιοι αύξησαν το 
ενδιαφέρον των πολιτών για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, και έχοντας υπόψη 
ότι η προθεσμία ορισμού υποψηφίων εκ 
μέρους των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων πρόκειται να κωδικοποιηθεί 
στην Εκλογική Πράξη·

__________________ __________________
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14Άρθρο 17, παράγραφος 7 της ΣΕΕ. 14 Άρθρο 17, παράγραφος 7 της ΣΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 72
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανοικτές, 
διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες 
για την επιλογή των υποψηφίων είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο πολιτικό 
σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 73
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. έχοντας υπόψη ότι δεν παρέχουν όλα 
τα κράτη μέλη στους πολίτες τους τη 
δυνατότητα να ψηφίζουν στο εξωτερικό 
και ότι μεταξύ των κρατών που παρέχουν 
τη δυνατότητα αυτή οι όροι για τη 
στέρηση του δικαιώματος διαφέρουν σε 
μεγάλο βαθμό· εκτιμώντας ότι εάν 
παρέχεται σε όλους τους πολίτες της 
Ένωσης, οι οποίοι κατοικούν εκτός 
Ένωσης, το δικαίωμα να συμμετέχουν 
στις εκλογές, τούτο θα συντελέσει στο να 
καταστεί η εκλογική διαδικασία 
δικαιότερη·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 74
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. έχοντας υπόψη ότι δεν παρέχουν όλα 
τα κράτη μέλη στους πολίτες τους τη 
δυνατότητα να ψηφίζουν στο εξωτερικό 
και ότι μεταξύ των κρατών που παρέχουν 
τη δυνατότητα αυτή οι όροι για τη 
στέρηση του δικαιώματος διαφέρουν σε 
μεγάλο βαθμό· εκτιμώντας ότι εάν 
παρέχεται σε όλους τους πολίτες της 
Ένωσης, οι οποίοι κατοικούν εκτός 
Ένωσης, το δικαίωμα να συμμετέχουν 
στις εκλογές, τούτο θα συντελέσει στο να 
καταστεί η εκλογική διαδικασία 
δικαιότερη·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 75
Esther de Lange, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. έχοντας υπόψη ότι δεν παρέχουν όλα 
τα κράτη μέλη στους πολίτες τους τη 
δυνατότητα να ψηφίζουν στο εξωτερικό 
και ότι μεταξύ των κρατών που παρέχουν 
τη δυνατότητα αυτή οι όροι για τη στέρηση 
του δικαιώματος διαφέρουν σε μεγάλο 
βαθμό· εκτιμώντας ότι εάν παρέχεται σε 
όλους τους πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι 
κατοικούν εκτός Ένωσης, το δικαίωμα να 
συμμετέχουν στις εκλογές, τούτο θα 
συντελέσει στο να καταστεί η εκλογική 
διαδικασία δικαιότερη·

ΙΣΤ. έχοντας υπόψη ότι δεν παρέχουν όλα 
τα κράτη μέλη στους πολίτες τους τη 
δυνατότητα να ψηφίζουν στο εξωτερικό 
και ότι μεταξύ των κρατών που παρέχουν 
τη δυνατότητα αυτή οι όροι για τη στέρηση 
του δικαιώματος διαφέρουν σε μεγάλο 
βαθμό· εκτιμώντας ότι εάν παρέχεται σε 
όλους τους πολίτες της Ένωσης, οι οποίοι 
κατοικούν εκτός Ένωσης, το δικαίωμα να 
συμμετέχουν στις εκλογές, τούτο θα 
συντελέσει στο να καταστεί η εκλογική 
διαδικασία δικαιότερη· εκτιμώντας ότι τα 
κράτη μέλη οφείλουν ωστόσο να 
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συντονίσουν καλύτερα τις διοικήσεις τους 
για τον σκοπό αυτόν, ώστε να μην 
μπορούν οι εκλογείς τους να ψηφίσουν 
δύο φορές σε δύο διαφορετικά κράτη 
μέλη·

Or. nl

Τροπολογία 76
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρέχουσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, η οποία περιλαμβάνει μόνο 
36,62% γυναίκες, υπολείπεται κατά πολύ 
από τις αξίες και τους στόχους της 
ισότητας των φύλων που υπερασπίζεται ο 
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 77
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καθιέρωση μιας ενιαίας εκλογικής 
περιφέρειας στην οποία θα εκτίθενται στα 
διεθνή ψηφοδέλτια έως και 50 
υποψηφίοι, με επικεφαλής τον υποψήφιο 
κάθε πολιτικής οικογένειας για τη θέση 
του Προέδρου της Επιτροπής, θα 
συμβάλει στην αναζωογόνηση της 
ευρωπαϊκής δημοκρατίας·

Or. es
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Τροπολογία 78
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
χορηγείται, εξίσου, στους ευρωπαίους 
πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους για 
ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα κράτος 
μέλος διαφορετικό από εκείνο της 
ιθαγένειάς τους, χωρίς οι πολίτες να είναι 
υποχρεωμένοι να εγκατασταθούν στο 
κράτος αυτό·

Or. en

Τροπολογία 79
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τουλάχιστον 13 κράτη μέλη δεν διαθέτουν 
τους κατάλληλους εσωτερικούς κανόνες 
που να αποκλείουν τους πολίτες της 
Ένωσης που έχουν διπλή υπηκοότητα 
των κρατών μελών της ΕΕ από την 
διπλοψηφία, κατά παράβαση του άρθρου 
9 του εκλογικού νόμου·

Or. en

Τροπολογία 80
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom



AM\1071364EL.doc 41/109 PE565.204v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
να συσταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο  
κεντρική εκλογική αρχή κατά το πρότυπο 
εκείνων που ήδη υπάρχουν σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

Or. es

Τροπολογία 81
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. έχοντας υπόψη ότι το όριο ηλικίας για 
το εκλέγεσθαι κυμαίνεται στα 28 κράτη 
μέλη μεταξύ 18 και 25 και ότι το 
κατώτατο όριο ηλικίας για τους εκλογείς 
κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18 ετών λόγω 
των αποκλινουσών συνταγματικών και 
εκλογικών παραδόσεων στα κράτη μέλη· 
εκτιμώντας ότι η εναρμόνιση της ηλικίας 
ψήφου και του κατώτατου ορίου ηλικίας 
για τους υποψηφίους θα ήταν ευκταία, 
καθώς θα εσήμαιναν ότι η Ένωση 
παρέχει στους πολίτες πραγματική 
ισότητα ψήφου και θα επέτρεπε να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις στον πιο
θεμελιώδη τομέα της ιθαγένειας: το 
δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική 
διαδικασία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 82
Viviane Reding
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. έχοντας υπόψη ότι το όριο ηλικίας για 
το εκλέγεσθαι κυμαίνεται στα 28 κράτη 
μέλη μεταξύ 18 και 25 και ότι το 
κατώτατο όριο ηλικίας για τους εκλογείς 
κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18 ετών λόγω 
των αποκλινουσών συνταγματικών και 
εκλογικών παραδόσεων στα κράτη μέλη· 
εκτιμώντας ότι η εναρμόνιση της ηλικίας 
ψήφου και του κατώτατου ορίου ηλικίας 
για τους υποψηφίους θα ήταν ευκταία, 
καθώς θα εσήμαιναν ότι η Ένωση 
παρέχει στους πολίτες πραγματική 
ισότητα ψήφου και θα επέτρεπε να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις στον πιο 
θεμελιώδη τομέα της ιθαγένειας: το 
δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική 
διαδικασία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. έχοντας υπόψη ότι το όριο ηλικίας για 
το εκλέγεσθαι κυμαίνεται στα 28 κράτη 
μέλη μεταξύ 18 και 25 και ότι το 
κατώτατο όριο ηλικίας για τους εκλογείς 
κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18 ετών λόγω 
των αποκλινουσών συνταγματικών και 
εκλογικών παραδόσεων στα κράτη μέλη· 
εκτιμώντας ότι η εναρμόνιση της ηλικίας 
ψήφου και του κατώτατου ορίου ηλικίας 
για τους υποψηφίους θα ήταν ευκταία, 
καθώς θα εσήμαιναν ότι η Ένωση 
παρέχει στους πολίτες πραγματική 
ισότητα ψήφου και θα επέτρεπε να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις στον πιο 

διαγράφεται
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θεμελιώδη τομέα της ιθαγένειας: το 
δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική 
διαδικασία·

Or. nl

Τροπολογία 84
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. έχοντας υπόψη ότι το όριο ηλικίας για 
το εκλέγεσθαι κυμαίνεται στα 28 κράτη 
μέλη μεταξύ 18 και 25 και ότι το κατώτατο 
όριο ηλικίας για τους εκλογείς κυμαίνεται 
μεταξύ 16 και 18 ετών λόγω των 
αποκλινουσών συνταγματικών και 
εκλογικών παραδόσεων στα κράτη μέλη· 
εκτιμώντας ότι η εναρμόνιση της ηλικίας 
ψήφου και του κατώτατου ορίου ηλικίας 
για τους υποψηφίους θα ήταν ευκταία, 
καθώς θα εσήμαιναν ότι η Ένωση 
παρέχει στους πολίτες πραγματική 
ισότητα ψήφου και θα επέτρεπε να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις στον πιο 
θεμελιώδη τομέα της ιθαγένειας: το 
δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική 
διαδικασία·

ΙΖ. έχοντας υπόψη ότι το όριο ηλικίας για 
το εκλέγεσθαι κυμαίνεται στα 28 κράτη 
μέλη μεταξύ 18 και 25 και ότι το κατώτατο 
όριο ηλικίας για τους εκλογείς κυμαίνεται 
μεταξύ 16 και 18 ετών λόγω των 
αποκλινουσών συνταγματικών και 
εκλογικών παραδόσεων στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 85
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. έχοντας υπόψη ότι το όριο ηλικίας για 
το εκλέγεσθαι κυμαίνεται στα 28 κράτη 
μέλη μεταξύ 18 και 25 και ότι το κατώτατο 

ΙΖ. έχοντας υπόψη ότι το όριο ηλικίας για 
το εκλέγεσθαι κυμαίνεται στα 28 κράτη 
μέλη μεταξύ 18 και 25 και ότι το κατώτατο 
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όριο ηλικίας για τους εκλογείς κυμαίνεται 
μεταξύ 16 και 18 ετών λόγω των 
αποκλινουσών συνταγματικών και 
εκλογικών παραδόσεων στα κράτη μέλη· 
εκτιμώντας ότι η εναρμόνιση της ηλικίας 
ψήφου και του κατώτατου ορίου ηλικίας 
για τους υποψηφίους θα ήταν ευκταία, 
καθώς θα εσήμαιναν ότι η Ένωση 
παρέχει στους πολίτες πραγματική 
ισότητα ψήφου και θα επέτρεπε να 
αποφεύγονται οι διακρίσεις στον πιο 
θεμελιώδη τομέα της ιθαγένειας: το 
δικαίωμα συμμετοχής στη δημοκρατική 
διαδικασία·

όριο ηλικίας για τους εκλογείς κυμαίνεται 
μεταξύ 16 και 18 ετών λόγω των 
αποκλινουσών συνταγματικών και 
εκλογικών παραδόσεων στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 86
Esther de Lange, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. έχοντας υπόψη ότι το όριο ηλικίας για 
το εκλέγεσθαι κυμαίνεται στα 28 κράτη 
μέλη μεταξύ 18 και 25 και ότι το κατώτατο 
όριο ηλικίας για τους εκλογείς κυμαίνεται 
μεταξύ 16 και 18 ετών λόγω των 
αποκλινουσών συνταγματικών και 
εκλογικών παραδόσεων στα κράτη μέλη· 
εκτιμώντας ότι η εναρμόνιση της ηλικίας 
ψήφου και του κατώτατου ορίου ηλικίας 
για τους υποψηφίους θα ήταν ευκταία, 
καθώς θα εσήμαιναν ότι η Ένωση παρέχει 
στους πολίτες πραγματική ισότητα ψήφου 
και θα επέτρεπε να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις στον πιο θεμελιώδη τομέα της 
ιθαγένειας: το δικαίωμα συμμετοχής στη 
δημοκρατική διαδικασία·

ΙΖ. έχοντας υπόψη ότι το όριο ηλικίας για 
το εκλέγεσθαι κυμαίνεται στα 28 κράτη 
μέλη μεταξύ 18 και 25 και ότι το κατώτατο 
όριο ηλικίας για τους εκλογείς κυμαίνεται 
μεταξύ 16 και 18 ετών λόγω των 
αποκλινουσών συνταγματικών και 
εκλογικών παραδόσεων στα κράτη μέλη· 
εκτιμώντας ότι η τελική σύγκλιση της 
ηλικίας ψήφου και του κατώτατου ορίου 
ηλικίας για τους υποψηφίους θα ήταν 
ευκταία, καθώς θα σήμαιναν ότι η Ένωση 
παρέχει στους πολίτες πραγματική ισότητα 
ψήφου και θα επέτρεπε να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις στον πιο θεμελιώδη τομέα της 
ιθαγένειας: το δικαίωμα συμμετοχής στη 
δημοκρατική διαδικασία·

Or. nl
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Τροπολογία 87
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναδύονται 
στην Ένωση νέες πολιτικές ταυτότητες, 
ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές όπου 
υπάρχει έντονη διασυνοριακή συνεργασία 
και ότι οι εν λόγω ταυτότητες θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να 
αποτυπώνονται σε διασυνοριακές 
περιφέρειες και υπερεθνικά ψηφοδέλτια·

Or. en

Τροπολογία 88
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί εκλογικοί 
κανόνες επιτρέπουν την ψήφο που θα 
βασίζεται σε σύστημα προτιμησιακής και 
είκοσι κράτη μέλη έχουν θεσπίσει 
σύστημα προτιμησιακής ψήφου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα 
προτιμησιακής ψήφου έχουν 
αποδεδειγμένα αυξήσει την υπευθυνότητα 
των ατόμων που εκλέγονται να 
υπηρετήσουν ως μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, και έχουν ενισχύσει τη 
δημοκρατική νομιμότητα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολό 
του·

Or. en
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Τροπολογία 89
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη 
καθιέρωση και εδραίωση των πολιτικών 
κομμάτων σε επίπεδο ΕΕ προάγει την 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής 
συνείδησης και εκφράζει τις επιθυμίες 
των πολιτών της Ένωσης και ότι αυτό 
διευκολύνει επίσης τη διαδικασία της 
σταδιακής προσέγγισης των εκλογικών  
συστημάτων·

Or. es

Τροπολογία 90
Max Andersson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αντικατασταθούν από 
προσωρινό αντικαταστάτη όταν 
λαμβάνουν γονική άδεια ή εάν χρειαστεί 
να λάβουν μακροχρόνια άδεια απουσίας 
για λόγους ασθενείας, πράγμα που 
σημαίνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος 
ορισμένοι εκλογείς να λάβουν 
χαμηλότερης ποιότητας εκπροσώπηση, 
και ότι η δυνατότητα αντικατάστασης 
από προσωρινό αντικαταστάτη υπάρχει 
μόνο για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από ορισμένα κράτη μέλη, 
οι οποίοι διορίζονται για να ασκήσουν 
χρέη υπουργών των εθνικών 
κυβερνήσεών τους·
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Τροπολογία 91
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
ευρωεκλογές του 2014, το χαμηλότερο 
ποσοστό συμμετοχής σε ένα κράτος μέλος 
ήταν 13,05%, η προσέλευση των νέων 
ψηφοφόρων στην ΕΕ ήταν 27,8% και το 
συνολικό ποσοστό συμμετοχής ήταν 
42,61%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποχρεωτική ψηφοφορία είναι 
αποτελεσματικό μέσο για την αύξηση της 
συμμετοχής διευρύνοντας έτσι τη 
δημοκρατική νομιμότητα, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία σε 
ορισμένα κράτη μέλη έχει δείξει ότι η 
υποχρέωση ψηφοφορίας αποτελεί 
πολύτιμο στοιχείο της ιδιότητας του 
πολίτη·

Or. en

Τροπολογία 92
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. θεωρώντας ότι η ψηφοφορία δι’ 
αλληλογραφίας, η ηλεκτρονική και μέσω 
διαδικτύου ψηφοφορία μπορεί να 
καταστήσει τη διενέργεια των 
ευρωπαϊκών εκλογών 
αποτελεσματικότερη και ελκυστικότερη 
για τους ψηφοφόρους, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι 

διαγράφεται
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υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας 
των δεδομένων·

Or. nl

Τροπολογία 93
Rainer Wieland, David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. θεωρώντας ότι η ψηφοφορία δι’ 
αλληλογραφίας, η ηλεκτρονική και μέσω 
διαδικτύου ψηφοφορία μπορεί να 
καταστήσει τη διενέργεια των 
ευρωπαϊκών εκλογών 
αποτελεσματικότερη και ελκυστικότερη 
για τους ψηφοφόρους, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι 
υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας
των δεδομένων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 94
Max Andersson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. θεωρώντας ότι η ψηφοφορία δι’ 
αλληλογραφίας, η ηλεκτρονική και μέσω 
διαδικτύου ψηφοφορία μπορεί να 
καταστήσει τη διενέργεια των 
ευρωπαϊκών εκλογών 
αποτελεσματικότερη και ελκυστικότερη 
για τους ψηφοφόρους, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι 
υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας 
των δεδομένων·

ΙΗ. θεωρώντας ότι η ευρύτερη χρήση της
δι’ αλληλογραφίας ψηφοφορίας θα 
μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό 
συμμετοχής στις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
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Τροπολογία 95
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. θεωρώντας ότι η ψηφοφορία δι’ 
αλληλογραφίας, η ηλεκτρονική και μέσω 
διαδικτύου ψηφοφορία μπορεί να 
καταστήσει τη διενέργεια των ευρωπαϊκών 
εκλογών αποτελεσματικότερη και 
ελκυστικότερη για τους ψηφοφόρους, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι 
υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας των 
δεδομένων·

ΙΗ. θεωρώντας ότι η ψηφοφορία δι’ 
αλληλογραφίας, η ηλεκτρονική και μέσω 
διαδικτύου ψηφοφορία, και η εισαγωγή 
της ψηφιακής ιδιότητας του πολίτη για 
τη διευκόλυνσή της, μπορεί να καταστήσει 
τη διενέργεια των ευρωπαϊκών εκλογών 
αποτελεσματικότερη και ελκυστικότερη 
για τους ψηφοφόρους, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι 
υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας των 
δεδομένων·

Or. es

Τροπολογία 96
Max Andersson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗα. εκτιμώντας ότι η διαδικτυακή 
ψηφοφορία έχει ορισμένα μειονεκτήματα, 
όπως η δυσκολία εξασφάλισης ότι ο 
ψηφοφόρος έχει κάνει τη δική του 
ελεύθερη επιλογή, χωρίς παρεμβολές από 
παραβρισκόμενους, η δυσκολία της 
διασφάλισης της προστασίας των 
δεδομένων και του απόρρητου της 
ψηφοφορίας, η δυσκολία εξασφάλισης 
της σωστής καταμέτρησης των ψήφων 
χωρίς αλλοιώσεις του αποτελέσματος, και 
οι δυσκολίες να πειστεί το κοινό να 
εμπιστεύεται το αποτέλεσμα·
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Τροπολογία 97
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο πολύ 
λίγα κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει την 
αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, ως μία από τις θεμελιώδεις αξίες 
της ΕΕ, στην εθνική εκλογική νομοθεσία 
τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ποσοστώσεις των δύο φύλων και τα 
συστήματα εναλλαγής ανδρών/γυναικών 
στα ψηφοδέλτια στη διαδικασία λήψης 
πολιτικών αποφάσεων έχουν αποδειχθεί 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά εργαλεία για 
την αντιμετώπιση των διακρίσεων και 
της ανισότητας ισχύος μεταξύ των 
φύλων, καθώς και τη βελτίωση της 
δημοκρατικής εκπροσώπησης σε φορείς 
λήψης πολιτικών αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 98
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
περισσότερα κράτη μέλη, τα μέλη της 
κυβέρνησης μπορούν να θέσουν 
υποψηφιότητα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο χωρίς να οφείλουν να 
διακόψουν τις θεσμικές τους 
δραστηριότητες·

διαγράφεται
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Τροπολογία 99
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
περισσότερα κράτη μέλη, τα μέλη της 
κυβέρνησης μπορούν να θέσουν 
υποψηφιότητα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο χωρίς να οφείλουν να 
διακόψουν τις θεσμικές τους 
δραστηριότητες·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 
περισσότερα κράτη μέλη, τα μέλη της 
κυβέρνησης μπορούν να θέσουν 
υποψηφιότητα στο εθνικό κοινοβούλιο 
χωρίς να οφείλουν να διακόψουν τις 
θεσμικές τους δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 100
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. θεωρώντας ότι οι πρώτες προβολές 
των αποτελεσμάτων πρέπει να 
δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα 
κράτη μέλη κατά την τελευταία ημέρα 
της εκλογικής περιόδου από τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 101
Rainer Wieland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. θεωρώντας ότι οι πρώτες προβολές των 
αποτελεσμάτων πρέπει να 
δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα 
κράτη μέλη κατά την τελευταία ημέρα της 
εκλογικής περιόδου από τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα·

Κ. θεωρώντας ότι οι πρώτες προβολές των 
αποτελεσμάτων πρέπει να 
δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα 
κράτη μέλη κατά την τελευταία ημέρα της 
εκλογικής περιόδου από τις 8 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα·

Or. de

Τροπολογία 102
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. θεωρώντας ότι οι πρώτες προβολές των 
αποτελεσμάτων πρέπει να 
δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα 
κράτη μέλη κατά την τελευταία ημέρα της 
εκλογικής περιόδου από τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα·

Κ. θεωρώντας ότι οι πρώτες προβολές των 
αποτελεσμάτων πρέπει να 
δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα 
κράτη μέλη κατά την τελευταία ημέρα της 
εκλογικής περιόδου από τις 11 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα·

Or. en

Τροπολογία 103
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. θεωρώντας ότι οι πρώτες προβολές των 
αποτελεσμάτων πρέπει να 
δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα 
κράτη μέλη κατά την τελευταία ημέρα της 
εκλογικής περιόδου από τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα·

Κ. θεωρώντας ότι οι πρώτες επίσημες 
προβολές των αποτελεσμάτων πρέπει να 
δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα σε όλα τα 
κράτη μέλη κατά την τελευταία ημέρα της 
εκλογικής περιόδου από τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα·

Or. nl
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Τροπολογία 104
Rainer Wieland

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κα. εκτιμώντας, ότι η σημερινή 
κατανομή των εδρών δεν βασίζεται στην 
αξιόπιστη εφαρμογή της αρχής της 
φθίνουσας αναλογικότητας·

Or. de

Τροπολογία 105
Iratxe García Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κα. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη 
συνεχή πρόοδο από το 1979 όσον αφορά 
την ισορροπία μεταξύ γυναικών και 
ανδρών στην κατανομή των εδρών, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 
αποκλίσεις στο θέμα αυτό μεταξύ των 
κρατών μελών, με 10 από αυτά να έχουν 
επίπεδο χαμηλότερο από το 33% για το 
υποεκπροσωπούμενο φύλο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 
επίπεδο 40% για το υποεκπροσωπούμενο 
φύλο όσον αφορά τα κράτη μέλη που 
έχουν προς κατανομή περισσότερες από 
15 έδρες·

Or. en
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Τροπολογία 106
Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
φθίνουσας αναλογικότητας που 
κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε σημαντικά 
στον από κοινού ενστερνισμό του 
ευρωπαϊκού σχεδίου μεταξύ όλων των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 107
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής εκλογικής αρχής θα 
διευκολύνει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που 
διέπουν τις ευρωπαϊκές εκλογές, τον 
εξορθολογισμό της διαδικασίας και την 
ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα 
αυτών των εκλογών·

Or. en

Τροπολογία 108
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση 
κοινής ημέρας διενέργειας των 
ευρωπαϊκών εκλογών θα αντικατοπτρίζει 
καλύτερα την κοινή συμμετοχή των 
πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση, θα 
ενισχύσει τη συμμετοχική δημοκρατία 
και θα συμβάλει στην καθιέρωση πιο 
συνεκτικών πανευρωπαϊκών εκλογών·

Or. en

Τροπολογία 109
Rainer Wieland, David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κβ. εκτιμώντας ότι η ύπαρξη μιας 
καθορισμένης εκλογικής περιόδου θα 
αύξανε το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων  
για τις ευρωπαϊκές εκλογές· εκτιμώντας 
ότι μια καθορισμένη εκλογική περίοδος, η 
οποία κατά το δυνατόν δεν θα συμπίπτει 
με εθνικές εορτές, θα ευνοήσει τη 
συμμετοχή στις εκλογές·

Or. de

Τροπολογία 110
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν 
τις εκλογές του 2019, με σκοπό να 
ενισχύσει τη δημοκρατική διάσταση των 

1. αποφασίζει ότι εκτός από τις τεχνικές 
προσαρμογές όπως λόγου χάριν ο αριθμός 
των γλωσσών στις οποίες συντάσσεται η 
πράξη (άρθρο 15) ή η επικαιροποίηση του 
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ευρωπαϊκών εκλογών, να ενισχύσει 
επίσης την έννοια της ιθαγένειας της 
Ένωσης, να βελτιώσει τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη 
διακυβέρνηση της Ένωσης, 
προσδίδοντας στο έργο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου μεγαλύτερη νομιμότητα και 
αποτελεσματικότητα, εντείνοντας την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διενέργειας των ευρωπαϊκών εκλογών και 
προσφέροντας δικαιότερες εκλογικές 
διαδικασίες στους πολίτες της Ένωσης·

άρθρου 7, παράγραφος 2, δεν θα πρέπει 
να επέλθει καμία τροποποίηση στην 
εκλογική πράξη της 20ής 
Σεπτεμβρίου1976·

Or. nl

Τροπολογία 111
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης, να βελτιώσει 
τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, 
εντείνοντας την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών 
εκλογών και προσφέροντας δικαιότερες 
εκλογικές διαδικασίες στους πολίτες της 
Ένωσης·

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να βελτιώσει τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσδίδοντας 
στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μεγαλύτερη νομιμότητα και 
αποτελεσματικότητα, εντείνοντας την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διενέργειας των ευρωπαϊκών εκλογών και 
προσφέροντας δικαιότερες εκλογικές 
διαδικασίες στους πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 112
Helmut Scholz, Barbara Spinelli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης, να βελτιώσει 
τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, 
εντείνοντας την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών 
εκλογών και προσφέροντας δικαιότερες 
εκλογικές διαδικασίες στους πολίτες της 
Ένωσης·

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης, προσδίδοντας 
στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μεγαλύτερη νομιμότητα και 
αποτελεσματικότητα, εντείνοντας την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διενέργειας των ευρωπαϊκών εκλογών και 
προσφέροντας δικαιότερες εκλογικές 
διαδικασίες στους πολίτες της Ένωσης 
καθώς επίσης και εντός των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 113
Arne Gericke, Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης, να βελτιώσει 
τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, 
εντείνοντας την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών 
εκλογών και προσφέροντας δικαιότερες 
εκλογικές διαδικασίες στους πολίτες της 

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης και την 
ισότητα της ψήφου, να προωθήσει την 
αρχή της αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας και την άμεση 
εκπροσώπηση των πολιτών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, να βελτιώσει τη 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και τη διακυβέρνηση της Ένωσης, 
προσδίδοντας στο έργο του Ευρωπαϊκού 
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Ένωσης· Κοινοβουλίου μεγαλύτερη νομιμότητα και 
αποτελεσματικότητα, εντείνοντας την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διενέργειας των ευρωπαϊκών εκλογών και 
προσφέροντας τις δικαιότερες δυνατές
εκλογικές διαδικασίες στους πολίτες της 
Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 114
Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης, να βελτιώσει 
τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, 
εντείνοντας την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών 
εκλογών και προσφέροντας δικαιότερες 
εκλογικές διαδικασίες στους πολίτες της 
Ένωσης·

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης, να βελτιώσει 
τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, 
εντείνοντας την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών 
εκλογών, προωθώντας τον κοινό 
ενστερνισμό μεταξύ των πολιτών όλων 
των κρατών μελών, ενισχύοντας την 
ισόρροπη σύνθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και προσφέροντας 
δικαιότερες εκλογικές διαδικασίες στους 
πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 115
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης, να βελτιώσει 
τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, 
εντείνοντας την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών 
εκλογών και προσφέροντας δικαιότερες 
εκλογικές διαδικασίες στους πολίτες της 
Ένωσης·

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης κατά τρόπο 
που να μην αντιβαίνει την προφανή 
υπεροχή της εθνικής συνείδησης και της 
ιθαγένειας, να βελτιώσει τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη 
διακυβέρνηση της Ένωσης σύμφωνα με 
τις εθνικές δημοκρατίες, προσδίδοντας 
στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μεγαλύτερη νομιμότητα και 
αποτελεσματικότητα, εντείνοντας την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διενέργειας των ευρωπαϊκών εκλογών και 
προσφέροντας δικαιότερες εκλογικές 
διαδικασίες στους πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 116
Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης, να βελτιώσει
τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, 
εντείνοντας την αποτελεσματικότητα του 

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική και υπερεθνική διάσταση 
των ευρωπαϊκών εκλογών, να ενισχύσει 
επίσης την έννοια της ιθαγένειας της 
Ένωσης, να βελτιώσει τη λειτουργία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη 
διακυβέρνηση της Ένωσης, προσδίδοντας 
στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
μεγαλύτερη νομιμότητα και 
αποτελεσματικότητα, εντείνοντας την
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συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών 
εκλογών και προσφέροντας δικαιότερες 
εκλογικές διαδικασίες στους πολίτες της 
Ένωσης·

αποτελεσματικότητα του συστήματος 
διενέργειας των ευρωπαϊκών εκλογών και 
προσφέροντας δικαιότερες εκλογικές 
διαδικασίες στους πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 117
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης, να βελτιώσει 
τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, 
εντείνοντας την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών 
εκλογών και προσφέροντας δικαιότερες 
εκλογικές διαδικασίες στους πολίτες της 
Ένωσης·

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών και τη δημοκρατική 
νομιμοποίηση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, να ενισχύσει επίσης 
την έννοια της ιθαγένειας της Ένωσης, να 
βελτιώσει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, 
εντείνοντας την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών 
εκλογών και προσφέροντας δικαιότερες 
εκλογικές διαδικασίες στους πολίτες της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 118
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 1. αποφασίζει να τροποποιήσει την 
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εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης, να βελτιώσει 
τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, 
εντείνοντας την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών 
εκλογών και προσφέροντας δικαιότερες 
εκλογικές διαδικασίες στους πολίτες της 
Ένωσης·

εκλογική του διαδικασία εγκαίρως πριν τις 
εκλογές του 2019, με σκοπό να ενισχύσει 
τη δημοκρατική διάσταση των ευρωπαϊκών 
εκλογών, να ενισχύσει επίσης την έννοια 
της ιθαγένειας της Ένωσης, να βελτιώσει 
τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση της 
Ένωσης, προσδίδοντας στο έργο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα, 
εντείνοντας την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διενέργειας των ευρωπαϊκών 
εκλογών και προσφέροντας δικαιότερες 
εκλογικές διαδικασίες και συμμετοχή 
στους πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 119
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α.  παρατηρεί ότι με την σημερινή της 
μορφή, η πράξη κατοχυρώνει την άμεση 
και καθολική ψηφοφορία σύμφωνα με τις 
δημοκρατικές αρχές·

Or. nl

Τροπολογία 120
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. προσθέτει ότι τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να ορίσουν τους εκλογικούς 
όρους και τις εκλογικές  διαδικασίες που 
ισχύουν για τους πολίτες τους·
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Or. nl

Τροπολογία 121
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα 
μέτρα θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές 
εκλογές διαφανέστερες και θα βελτιώσουν 
τη δημοκρατικότητα του τρόπου με τον 
οποίο διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα 
είναι σε θέση να συνδέουν σαφώς την 
ψήφο τους με τον αντίκτυπο που θα έχει 
στο μέγεθος μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
ομάδας εντός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 122
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα 
μέτρα θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές 

διαγράφεται



AM\1071364EL.doc 63/109 PE565.204v01-00

EL

εκλογές διαφανέστερες και θα βελτιώσουν 
τη δημοκρατικότητα του τρόπου με τον 
οποίο διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα 
είναι σε θέση να συνδέουν σαφώς την 
ψήφο τους με τον αντίκτυπο που θα έχει 
στο μέγεθος μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
ομάδας εντός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. nl

Τροπολογία 123
Max Andersson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα 
μέτρα θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές 
εκλογές διαφανέστερες και θα βελτιώσουν 
τη δημοκρατικότητα του τρόπου με τον 
οποίο διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα 
είναι σε θέση να συνδέουν σαφώς την 
ψήφο τους με τον αντίκτυπο που θα έχει 
στο μέγεθος μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
ομάδας εντός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα μέτρα 
θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέγεθος 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους και τα 
ονόματα των υποψηφίων τους για το 
αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα μέτρα 
θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέγεθος 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 125
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα μέτρα 
θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέγεθος 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα μέτρα 
θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στην
πολιτική επιρροή των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και την ικανότητά 
τους να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες



AM\1071364EL.doc 65/109 PE565.204v01-00

EL

εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 126
Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα μέτρα 
θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέγεθος 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, 
στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα μέτρα 
θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέγεθος 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 127
Rainer Wieland, David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων με τη δημιουργία της 
δυνατότητας να αναγράφονται τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
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ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα μέτρα 
θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέγεθος 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα μέτρα 
θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέγεθος 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. de

Τροπολογία 128
Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα 
μέτρα θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές 
εκλογές διαφανέστερες και θα βελτιώσουν 
τη δημοκρατικότητα του τρόπου με τον 
οποίο διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα 
είναι σε θέση να συνδέουν σαφώς την 
ψήφο τους με τον αντίκτυπο που θα έχει 
στο μέγεθος μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
ομάδας εντός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

2. αναγνωρίζει το δικαίωμα των εθνικών 
πολιτικών κομμάτων να αναγράφουν τα 
ονόματα και τα λογότυπα των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στις 
αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές·

Or. pl

Τροπολογία 129
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα μέτρα 
θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέγεθος 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, ιδίως τις εξαγγελίες 
τους, καθώς αυτά τα μέτρα θα 
καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέγεθος 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 130
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα μέτρα 
θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν σαφώς την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέγεθος 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

2. προτείνει να αυξηθεί η ορατότητα των 
πολιτικών ομάδων αναγράφοντας τα 
ονόματα και τα λογότυπά τους στα 
ψηφοδέλτια και συνιστά να εμφανίζονται 
επίσης στις αφίσες και το λοιπό υλικό που 
χρησιμοποιείται στις εκστρατείες για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, καθώς αυτά τα μέτρα 
θα καταστήσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές 
διαφανέστερες και θα βελτιώσουν τη 
δημοκρατικότητα του τρόπου με τον οποίο 
διεξάγονται, καθώς οι πολίτες θα είναι σε 
θέση να συνδέουν καθαρά την ψήφο τους 
με τον αντίκτυπο που θα έχει στο μέγεθος 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 131
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. προτείνει τα ονόματα και τα λογότυπα 
των εθνικών πολιτικών κομμάτων ή 
συνασπισμών κομμάτων να εμφανίζονται 
στα ψηφοδέλτια και τα ψηφοδέλτια να 
μπορούν επίσης να αναφέρουν, 
δευτερευόντως, τυχόν συνεργασίες των εν 
λόγω εθνικών πολιτικών κομμάτων ή 
συνασπισμών κομμάτων με τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα·

Or. en

Τροπολογία 132
Jo Leinen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τη συμμετοχή των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, καθώς 
και των επι κεφαλής υποψηφίων τους, σε 
προεκλογικές εκστρατείες, ιδίως στην 
τηλεόραση και σε άλλα μέσα 
ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 133
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ταυτόχρονα, υπό το φως της 
δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την αρχή της επικουρικότητας, ότι τα 
περιφερειακά πολιτικά κόμματα που 
ανταγωνίζονται στις ευρωπαϊκές 
βουλευτικές εκλογές θα πρέπει να 
ακολουθήσουν την ίδια πρακτική και ότι 
οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν επίσημα 
αναγνωρισμένες περιφερειακές γλώσσες 
σε αυτό το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 134
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αποφασίζει να ορίσει μία κοινή 
ελάχιστη προθεσμία δώδεκα εβδομάδων 
προ της ημέρας των εκλογών για την 
κατάρτιση των συνδυασμών σε εθνικό 
επίπεδο, με σκοπό την ενίσχυση της 
εκλογικής δικαιοσύνης, παρέχοντας 
στους υποψηφίους και τους ψηφοφόρους 
σε ολόκληρη την Ένωση ίση περίοδο 
προετοιμασίας και σκέψης σχετικά με τις 
εκλογές·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 135
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αποφασίζει να ορίσει μία κοινή ελάχιστη 
προθεσμία δώδεκα εβδομάδων προ της 
ημέρας των εκλογών για την κατάρτιση 
των συνδυασμών σε εθνικό επίπεδο, με 
σκοπό την ενίσχυση της εκλογικής 
δικαιοσύνης, παρέχοντας στους 
υποψηφίους και τους ψηφοφόρους σε 
ολόκληρη την Ένωση ίση περίοδο 
προετοιμασίας και σκέψης σχετικά με τις 
εκλογές·

3. αποφασίζει να ορίσει μία κοινή ελάχιστη 
προθεσμία δώδεκα εβδομάδων προ της 
ημέρας των εκλογών για την κατάρτιση 
των εκλογικών συνδυασμών, με σκοπό την 
ενίσχυση της εκλογικής δικαιοσύνης, 
παρέχοντας στους υποψηφίους και τους 
ψηφοφόρους σε ολόκληρη την Ένωση ίση 
περίοδο προετοιμασίας και σκέψης σχετικά 
με τις εκλογές·

Or. en

Τροπολογία 136
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αποφασίζει να ορίσει μία κοινή ελάχιστη 
προθεσμία δώδεκα εβδομάδων προ της 
ημέρας των εκλογών για την κατάρτιση 
των συνδυασμών σε εθνικό επίπεδο, με 
σκοπό την ενίσχυση της εκλογικής 
δικαιοσύνης, παρέχοντας στους 
υποψηφίους και τους ψηφοφόρους σε 
ολόκληρη την Ένωση ίση περίοδο 
προετοιμασίας και σκέψης σχετικά με τις 
εκλογές·

3. αποφασίζει να ορίσει μία κοινή ελάχιστη 
προθεσμία δώδεκα εβδομάδων προ της 
ημέρας των εκλογών για την κατάρτιση 
των συνδυασμών σε εθνικό επίπεδο, με 
σκοπό την ενίσχυση της εκλογικής 
δικαιοσύνης, παρέχοντας στους 
υποψηφίους και τους ψηφοφόρους σε 
ολόκληρη την Ένωση ίση περίοδο 
προετοιμασίας και σκέψης σχετικά με τις 
εκλογές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εξετάσουν τρόπους για την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης σύγκλισης μεταξύ των 
κανόνων που διέπουν τις προεκλογικές 
εκστρατείες για τις ευρωεκλογές·

Or. en

Τροπολογία 137
Rainer Wieland
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. προτείνει την εφαρμογή ελάχιστων 
προτύπων διαφάνειας και 
εσωκομματικής δημοκρατίας κατά τον 
ορισμό των υποψηφίων για τις εκλογές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· συνιστά 
να διενεργούνται υποχρεωτικές 
δημοκρατικές εκλογές στο εσωτερικό των 
εθνικών κομμάτων για την επιλογή των 
υποψηφίων τους για τις ευρωπαϊκές 
εκλογές· 

Or. de

Τροπολογία 138
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. προτείνει τα κράτη μέλη στα οποία 
υπάρχουν περιοχές στις οποίες έχουν 
ανατεθεί νομοθετικές εξουσίες να 
υποδιαιρούν εκλογικά τον εκλογικό τους 
χώρο κατά τρόπο που να απηχεί το 
γεγονός αυτό, προκειμένου να 
αντανακλάται καλύτερα η πολιτική 
πραγματικότητα του κάθε κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 139
Ernest Maragall, Josep-Maria Terricabras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. προτείνει 25 βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκλέγονται 
για να εκπροσωπούν μια εκλογική 
περιφέρεια που θα σχηματίζεται από το 
σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με βάση πανευρωπαϊκά 
ψηφοδέλτια που θα απαρτίζονται από 
υποψηφίους που προέρχονται από 
τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών 
μελών, όχι περισσότερο από το 25% των 
υποψηφίων σε κάθε ψηφοδέλτιο θα είναι 
κάτοικοι του ιδίου κράτους μέλους, και 
κάθε ομάδα πέντε υποψηφίων θα πρέπει 
να αποτελείται από υπηκόους πέντε 
διαφορετικών κρατών μελών· κάθε 
ψηφοφόρος θα μπορεί να δώσει μία ψήφο 
στο πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο πέρα από 
την ψήφο του στο εθνικό ή περιφερειακό 
ψηφοδέλτιο· οι έδρες που θα λαμβάνονται 
κατ’ αυτό τον τρόπο θα κατανέμονται 
χωρίς κατώτατο όριο σύμφωνα με τη 
μέθοδο Sainte-Lague· επιπροσθέτως, 
προτείνεται η σύσταση εκλογικής αρχής, 
σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να ρυθμίζει 
τη διεξαγωγή και να ελέγχει το 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που αφορά 
το πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο·

Or. en

Τροπολογία 140
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού 
κατώτατου ορίου, κυμαινόμενου μεταξύ 
3% και 5%, για την κατανομή των εδρών 
στα κράτη μέλη με μία εκλογική 
περιφέρεια και στις περιφέρειες στις 
οποίες χρησιμοποιείται το σύστημα 

διαγράφεται
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ψηφοδελτίων συνδυασμών και που 
περιλαμβάνουν άνω των 26 εδρών· 
θεωρεί το μέτρο αυτό σημαντικό για την 
προστασία της λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον χάρη 
σ’ αυτό θα αποφεύγεται περαιτέρω 
κατακερματισμός·

Or. en

Τροπολογία 141
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού 
κατώτατου ορίου, κυμαινόμενου μεταξύ 
3% και 5%, για την κατανομή των εδρών 
στα κράτη μέλη με μία εκλογική 
περιφέρεια και στις περιφέρειες στις 
οποίες χρησιμοποιείται το σύστημα 
ψηφοδελτίων συνδυασμών και που 
περιλαμβάνουν άνω των 26 εδρών· 
θεωρεί το μέτρο αυτό σημαντικό για την 
προστασία της λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον χάρη 
σ’ αυτό θα αποφεύγεται περαιτέρω 
κατακερματισμός·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 142
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού 
κατώτατου ορίου, κυμαινόμενου μεταξύ 
3% και 5%, για την κατανομή των εδρών 

διαγράφεται
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στα κράτη μέλη με μία εκλογική 
περιφέρεια και στις περιφέρειες στις 
οποίες χρησιμοποιείται το σύστημα 
ψηφοδελτίων συνδυασμών και που 
περιλαμβάνουν άνω των 26 εδρών· 
θεωρεί το μέτρο αυτό σημαντικό για την 
προστασία της λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον χάρη 
σ’ αυτό θα αποφεύγεται περαιτέρω 
κατακερματισμός·

Or. nl

Τροπολογία 143
Arne Gericke, Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού 
κατώτατου ορίου, κυμαινόμενου μεταξύ 
3% και 5%, για την κατανομή των εδρών 
στα κράτη μέλη με μία εκλογική 
περιφέρεια και στις περιφέρειες στις 
οποίες χρησιμοποιείται το σύστημα 
ψηφοδελτίων συνδυασμών και που 
περιλαμβάνουν άνω των 26 εδρών· 
θεωρεί το μέτρο αυτό σημαντικό για την 
προστασία της λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον χάρη 
σ’ αυτό θα αποφεύγεται περαιτέρω 
κατακερματισμός·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 144
Max Andersson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού 
κατώτατου ορίου, κυμαινόμενου μεταξύ 
3% και 5%, για την κατανομή των εδρών 
στα κράτη μέλη με μία εκλογική 
περιφέρεια και στις περιφέρειες στις 
οποίες χρησιμοποιείται το σύστημα 
ψηφοδελτίων συνδυασμών και που 
περιλαμβάνουν άνω των 26 εδρών· 
θεωρεί το μέτρο αυτό σημαντικό για την 
προστασία της λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον χάρη 
σ’ αυτό θα αποφεύγεται περαιτέρω 
κατακερματισμός·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 145
Arne Gericke, Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού 
κατώτατου ορίου, κυμαινόμενου μεταξύ 
3% και 5%, για την κατανομή των εδρών 
στα κράτη μέλη με μία εκλογική 
περιφέρεια και στις περιφέρειες στις 
οποίες χρησιμοποιείται το σύστημα 
ψηφοδελτίων συνδυασμών και που 
περιλαμβάνουν άνω των 26 εδρών· 
θεωρεί το μέτρο αυτό σημαντικό για την 
προστασία της λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον χάρη 
σ’ αυτό θα αποφεύγεται περαιτέρω 
κατακερματισμός·

4. συνιστά να συνεχιστεί η κατάργηση 
των υφιστάμενων, δεσμευτικών 
κατώτατων ορίων για την εκλογή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε 
να προωθηθεί στον ίδιο βαθμό για όλους 
τους πολίτες της Ένωσης η ισότητα της 
ψήφου και των ευκαιριών και να 
ενισχυθεί η άμεση, δημοκρατική 
εκπροσώπησή τους σύμφωνα με το άρθρο 
10 της ΣΛΕΕ· 

Or. de

Τροπολογία 146
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού
κατώτατου ορίου, κυμαινόμενου μεταξύ 
3% και 5%, για την κατανομή των εδρών 
στα κράτη μέλη με μία εκλογική 
περιφέρεια και στις περιφέρειες στις 
οποίες χρησιμοποιείται το σύστημα 
ψηφοδελτίων συνδυασμών και που 
περιλαμβάνουν άνω των 26 εδρών· 
θεωρεί το μέτρο αυτό σημαντικό για την 
προστασία της λειτουργίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον χάρη 
σ’ αυτό θα αποφεύγεται περαιτέρω 
κατακερματισμός·

4. συνιστά ότι, όταν καθορίζεται σε 
εθνικό επίπεδο κατώτατο όριο, δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 3% των εγκύρων 
ψηφοδελτίων·

Or. en

Τροπολογία 147
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού 
κατώτατου ορίου, κυμαινόμενου μεταξύ 
3% και 5%, για την κατανομή των εδρών 
στα κράτη μέλη με μία εκλογική 
περιφέρεια και στις περιφέρειες στις οποίες 
χρησιμοποιείται το σύστημα ψηφοδελτίων 
συνδυασμών και που περιλαμβάνουν άνω 
των 26 εδρών· θεωρεί το μέτρο αυτό 
σημαντικό για την προστασία της 
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, εφόσον χάρη σ’ αυτό θα 
αποφεύγεται περαιτέρω 
κατακερματισμός·

4. θεωρεί ότι είναι σημαντικό η σύνθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των 
πολιτικών απόψεων στην ΕΕ· ως εκ 
τούτου, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
καταβάλουν προσπάθειες για να 
εξασφαλιστεί ότι, στο μέτρο του δυνατού, 
τα εκλογικά συστήματά τους θα 
αντανακλούν αυτές τις ποικιλομορφίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εκπροσώπησης των μικρότερων 
πολιτικών δυνάμεων· επιβεβαιώνει ότι 
δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμία 
πολιτική ή νομική ανάγκη να 
προχωρήσουμε πέρα από τους 
δεσμευτικούς κανόνες που προβλέπονται 
στον εκλογικό νόμο, ο οποίος επιτρέπει, 
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αλλά δεν υποχρεώνει, τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν, μέσω των εθνικών εκλογικών 
νόμων, κατώτο όριο που κυμαίνεται
μεταξύ 3% και 5%, για την κατανομή των 
εδρών στα κράτη μέλη με μία εκλογική 
περιφέρεια και στις περιφέρειες στις οποίες 
χρησιμοποιείται το σύστημα ψηφοδελτίων 
συνδυασμών· επιβεβαιώνει την 
ετοιμότητα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου να επανεξετάσει τη θέση 
του εφόσον υπάρξει επείγουσα ανάγκη να 
αναληφθεί δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για λόγους προστασίας της λειτουργίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 148
Arne Gericke, Ulrike Müller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων, οι οποίες 
καθιστούν ήδη δυνατή την ουσιαστική 
συνεργασία εθνικών κομμάτων 
οιουδήποτε μεγέθους, γεγονός που 
αποδεικνύουν τα παραδείγματα των 
μεγάλων πολιτικών ομάδων που 
συσπειρώνουν 40 και ενίοτε περισσότερα 
από 50 εθνικά κόμματα·

Or. de

Τροπολογία 149
Max Andersson, Sven Giegold

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. προτείνει οι εκλογικές περιφέρειες που 
θεσπίζονται από τα κράτη μέλη να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 10% του 
συνολικού αριθμού των εδρών που έχουν 
απονεμηθεί στο οικείο κράτος μέλος και 
ότι, για εκλογικές περιφέρειες που 
περιλαμβάνουν λιγότερες από 26 έδρες, 
θα πρέπει να θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο 
μηχανισμός για την προσαρμογή των 
εδρών προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα του εκλογικού 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 150
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει οι εκλογές σε όλα τα κράτη 
μέλη να σταματούν στις τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα, της Κυριακής 
των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς τούτο 
πρόκειται να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 της 
εκλογικής πράξης και με τον τρόπο αυτό 
να περιορίσει το ενδεχόμενο να 
επηρεαστεί η έκβαση των εκλογών σε 
περίπτωση που τα εκλογικά 
αποτελέσματα από ορισμένα κράτη μέλη 
δημοσιοποιηθούν προτού κλείσουν οι 
κάλπες σε όλα τα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 151
Esther de Lange
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει οι εκλογές σε όλα τα κράτη 
μέλη να σταματούν στις τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα, της Κυριακής 
των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς τούτο 
πρόκειται να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 της 
εκλογικής πράξης και με τον τρόπο αυτό 
να περιορίσει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί 
η έκβαση των εκλογών σε περίπτωση που 
τα εκλογικά αποτελέσματα από ορισμένα 
κράτη μέλη δημοσιοποιηθούν προτού 
κλείσουν οι κάλπες σε όλα τα κράτη μέλη·

5. προτείνει όπως, παρά το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη είναι ελεύθερά να ορίσουν την 
(τις) ημέρα(-ες) των εκλογών στα πλαίσια 
της εκλογικής περιόδου, οι εκλογές σε όλα 
τα κράτη μέλη να σταματούν στις τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα, της Κυριακής 
των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς τούτο 
πρόκειται να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 της 
εκλογικής πράξης και με τον τρόπο αυτό 
να περιορίσει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί 
η έκβαση των εκλογών σε περίπτωση που 
τα εκλογικά αποτελέσματα από ορισμένα 
κράτη μέλη δημοσιοποιηθούν προτού 
κλείσουν οι κάλπες σε όλα τα κράτη μέλη· 
ζητεί να διατηρηθεί σε όλα τα κράτη μέλη 
η απαγόρευση πρόωρης δημοσιοποίησης 
των αποτελεσμάτων των εκλογών· 

Or. nl

Τροπολογία 152
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει οι εκλογές σε όλα τα κράτη 
μέλη να σταματούν στις τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα, της Κυριακής 
των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς τούτο 
πρόκειται να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 της 
εκλογικής πράξης και με τον τρόπο αυτό 
να περιορίσει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί 
η έκβαση των εκλογών σε περίπτωση που 
τα εκλογικά αποτελέσματα από ορισμένα 
κράτη μέλη δημοσιοποιηθούν προτού 
κλείσουν οι κάλπες σε όλα τα κράτη μέλη·

5. προτείνει τα εκλογικά τμήματα σε όλα 
τα κράτη μέλη να κλείνουν στις τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα, της Κυριακής 
των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς τούτο 
πρόκειται να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 της 
εκλογικής πράξης και με τον τρόπο αυτό 
να περιορίσει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί 
η έκβαση των εκλογών σε περίπτωση που 
τα εκλογικά αποτελέσματα από ορισμένα 
κράτη μέλη δημοσιοποιηθούν προτού 
κλείσουν οι κάλπες σε όλα τα κράτη μέλη·
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Or. en

Τροπολογία 153
Rainer Wieland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει οι εκλογές σε όλα τα κράτη 
μέλη να σταματούν στις τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα, της Κυριακής 
των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς τούτο 
πρόκειται να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 της 
εκλογικής πράξης και με τον τρόπο αυτό 
να περιορίσει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί 
η έκβαση των εκλογών σε περίπτωση που 
τα εκλογικά αποτελέσματα από ορισμένα 
κράτη μέλη δημοσιοποιηθούν προτού 
κλείσουν οι κάλπες σε όλα τα κράτη μέλη·

5. προτείνει οι εκλογές σε όλα τα κράτη 
μέλη να σταματούν στις τις 8 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα, της Κυριακής 
των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς τούτο 
πρόκειται να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 της 
εκλογικής πράξης και με τον τρόπο αυτό 
να περιορίσει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί 
η έκβαση των εκλογών σε περίπτωση που 
τα εκλογικά αποτελέσματα από ορισμένα 
κράτη μέλη δημοσιοποιηθούν προτού 
κλείσουν οι κάλπες σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 154
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. προτείνει οι εκλογές σε όλα τα κράτη 
μέλη να σταματούν στις τις 9 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα, της Κυριακής 
των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς τούτο 
πρόκειται να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 της 
εκλογικής πράξης και με τον τρόπο αυτό 
να περιορίσει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί 
η έκβαση των εκλογών σε περίπτωση που 
τα εκλογικά αποτελέσματα από ορισμένα 
κράτη μέλη δημοσιοποιηθούν προτού 
κλείσουν οι κάλπες σε όλα τα κράτη μέλη·

5. προτείνει οι εκλογές σε όλα τα κράτη 
μέλη να σταματούν στις τις 11 μ.μ. 
Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα, της Κυριακής 
των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς τούτο 
πρόκειται να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 της 
εκλογικής πράξης και με τον τρόπο αυτό 
να περιορίσει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί 
η έκβαση των εκλογών σε περίπτωση που 
τα εκλογικά αποτελέσματα από ορισμένα 
κράτη μέλη δημοσιοποιηθούν προτού 
κλείσουν οι κάλπες σε όλα τα κράτη μέλη·
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Or. en

Τροπολογία 155
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αποφασίζει να ορίσει κοινή προθεσμία 
για τον ορισμό των επικεφαλής των 
συνδυασμών από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα 12 εβδομάδες πριν τις 
ευρωπαϊκές εκλογές· εκτιμά ότι η 
διαδικασία ορισμού των επικεφαλής των 
συνδυασμών αποτελεί σημαντική πτυχή 
των εκλογικών εκστρατειών λόγω της
ενυπάρχουσας σχέσης μεταξύ των 
αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών 
εκλογών και της επιλογής του Προέδρου 
της Επιτροπής, όπως προβλέπεται από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 156
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αποφασίζει να ορίσει κοινή προθεσμία 
για τον ορισμό των επικεφαλής των 
συνδυασμών από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα 12 εβδομάδες πριν τις 
ευρωπαϊκές εκλογές· εκτιμά ότι η 
διαδικασία ορισμού των επικεφαλής των 
συνδυασμών αποτελεί σημαντική πτυχή 
των εκλογικών εκστρατειών λόγω της 
ενυπάρχουσας σχέσης μεταξύ των 
αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών 
εκλογών και της επιλογής του Προέδρου 

διαγράφεται
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της Επιτροπής, όπως προβλέπεται από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας·

Or. nl

Τροπολογία 157
Rainer Wieland, David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αποφασίζει να ορίσει κοινή προθεσμία 
για τον ορισμό των επικεφαλής των 
συνδυασμών από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα 12 εβδομάδες πριν τις 
ευρωπαϊκές εκλογές· εκτιμά ότι η 
διαδικασία ορισμού των επικεφαλής των 
συνδυασμών αποτελεί σημαντική πτυχή 
των εκλογικών εκστρατειών λόγω της 
ενυπάρχουσας σχέσης μεταξύ των 
αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών 
εκλογών και της επιλογής του Προέδρου 
της Επιτροπής, όπως προβλέπεται από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 158
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αποφασίζει να ορίσει κοινή προθεσμία 
για τον ορισμό των επικεφαλής των 
συνδυασμών από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα 12 εβδομάδες πριν τις 
ευρωπαϊκές εκλογές· εκτιμά ότι η 
διαδικασία ορισμού των επικεφαλής των 
συνδυασμών αποτελεί σημαντική πτυχή 
των εκλογικών εκστρατειών λόγω της 

6. συνιστά ότι μόνο τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα και οι ευρωπαϊκές 
υποψηφιότητες που έχουν υποβάλει 
υπερκρατικό ψηφοδέλτιο για την 
πανευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια θα 
πρέπει να προτείνουν υποψήφιο για τη 
θέση του Προέδρου της Επιτροπής, και 
αυτοί οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
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ενυπάρχουσας σχέσης μεταξύ των 
αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών 
εκλογών και της επιλογής του Προέδρου 
της Επιτροπής, όπως προβλέπεται από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας·

τοποθετηθούν επικεφαλής του 
αντίστοιχου ψηφοδελτίου·

Or. en

Τροπολογία 159
Pedro Silva Pereira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. αποφασίζει να ορίσει κοινή προθεσμία 
για τον ορισμό των επικεφαλής των 
συνδυασμών από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα 12 εβδομάδες πριν τις 
ευρωπαϊκές εκλογές· εκτιμά ότι η 
διαδικασία ορισμού των επικεφαλής των 
συνδυασμών αποτελεί σημαντική πτυχή 
των εκλογικών εκστρατειών λόγω της 
ενυπάρχουσας σχέσης μεταξύ των 
αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών εκλογών 
και της επιλογής του Προέδρου της 
Επιτροπής, όπως προβλέπεται από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας·

6. αποφασίζει να ορίσει κοινή προθεσμία 
για τον ορισμό των επικεφαλής των 
συνδυασμών από τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα 12 εβδομάδες πριν τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η παρουσίαση των 
προεκλογικών τους προγραμμάτων, η 
διενέργεια πολιτικών συζητήσεων μεταξύ 
των υποψηφίων και η διοργάνωση 
εκλογικών εκστρατειών σε επίπεδο ΕΕ·
εκτιμά ότι η διαδικασία ορισμού των 
επικεφαλής των συνδυασμών αποτελεί 
σημαντική πτυχή των εκλογικών 
εκστρατειών λόγω της ενυπάρχουσας
σχέσης μεταξύ των αποτελεσμάτων των 
ευρωπαϊκών εκλογών και της επιλογής του 
Προέδρου της Επιτροπής, όπως 
προβλέπεται από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία 160
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. ορίζει ότι πρέπει να οριστεί κοινή 
προθεσμία οκτώ εβδομάδων για την 
ολοκλήρωση των εκλογικών καταλόγων 
και έξι εβδομάδων για ανταλλαγή 
πληροφοριών που αφορούν τους πολίτες 
της Ένωσης με διπλή υπηκοότητα και 
πολίτες της Ένωσης που διαμένουν σε 
άλλο κράτος μέλος, με την εθνική ενιαία 
αρχή που είναι υπεύθυνη για τους 
εκλογικούς καταλόγους·

Or. en

Τροπολογία 161
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί αναγκαίο τα πολιτικά 
κόμματα σε όλα τα επίπεδα να 
υιοθετήσουν δημοκρατικές και διαφανείς 
διαδικασίες για την επιλογή των 
υποψηφίων για τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για την 
εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 162
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επισημαίνει την έμμεση σχέση μεταξύ 
των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών 
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και την επιλογή του Προέδρου της 
Επιτροπής που κατοχυρώνεται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας· προτείνει, κατά 
συνέπεια, το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσει, μέσω 
ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, την 
προτίμησή του σχετικά με τους 
υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου 
της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 163
Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. προτείνει η ακεραιότητα των εκλογών 
να ενισχυθεί με τον περιορισμό των 
δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας 
μέχρι κάποιο εύλογο ποσό το οποίο θα 
επιτρέπει την επαρκή παρουσίαση των 
πολιτικών κομμάτων, των υποψηφίων 
και των εκλογικών τους προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 164
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. προτείνει κάθε εκλογέας να μπορεί να 
διαθέτει μια ψήφο για το πανευρωπαϊκό 
ψηφοδέλτιο και μία επιπλέον ψήφο για το 
εθνικό ή περιφερειακό ψηφοδέλτιο··
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Or. en

Τροπολογία 165
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει να έχουν το δικαίωμα όσοι 
πολίτες της Ένωσης κατοικούν σε τρίτη 
χώρα να εκφράζουν την ψήφο τους στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 
εκτιμά ότι τούτο θα δίδει σε όλους τους 
πολίτες της Ένωσης το ίδιο δικαίωμα 
ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές, υπό τους 
αυτούς όρους, ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας τους ή την εθνικότητά τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 166
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει να έχουν το δικαίωμα όσοι 
πολίτες της Ένωσης κατοικούν σε τρίτη 
χώρα να εκφράζουν την ψήφο τους στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 
εκτιμά ότι τούτο θα δίδει σε όλους τους 
πολίτες της Ένωσης το ίδιο δικαίωμα 
ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές, υπό τους 
αυτούς όρους, ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας τους ή την εθνικότητά τους·

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 167
Esther de Lange, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει να έχουν το δικαίωμα όσοι 
πολίτες της Ένωσης κατοικούν σε τρίτη 
χώρα να εκφράζουν την ψήφο τους στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 
εκτιμά ότι τούτο θα δίδει σε όλους τους 
πολίτες της Ένωσης το ίδιο δικαίωμα 
ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές, υπό τους 
αυτούς όρους, ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας τους ή την εθνικότητά τους·

7. προτείνει να έχουν το δικαίωμα όσοι 
πολίτες της Ένωσης κατοικούν σε τρίτη 
χώρα να εκφράζουν την ψήφο τους στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 
εκτιμά ότι τούτο θα δίδει σε όλους τους 
πολίτες της Ένωσης το ίδιο δικαίωμα 
ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές, υπό τους 
αυτούς όρους, ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας τους ή την εθνικότητά τους· 
καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν προς 
τούτο καλύτερα τις διοικήσεις τους, ώστε 
να μην μπορούν οι εκλογείς τους να 
ψηφίσουν δύο φορές σε δύο διαφορετικά 
κράτη μέλη·

Or. nl

Τροπολογία 168
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει να έχουν το δικαίωμα όσοι 
πολίτες της Ένωσης κατοικούν σε τρίτη 
χώρα να εκφράζουν την ψήφο τους στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 
εκτιμά ότι τούτο θα δίδει σε όλους τους 
πολίτες της Ένωσης το ίδιο δικαίωμα 
ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές, υπό τους 
αυτούς όρους, ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας τους ή την εθνικότητά τους·

7. προτείνει να έχουν το δικαίωμα όσοι 
πολίτες της Ένωσης κατοικούν σε τρίτη 
χώρα να εκφράζουν την ψήφο τους στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 
εκτιμά ότι τούτο θα δίδει σε όλους τους 
πολίτες της Ένωσης το ίδιο δικαίωμα 
ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές, υπό τους 
αυτούς όρους, ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας τους ή την υπηκοότητά τους·

Or. en
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Τροπολογία 169
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 
τη συμμετοχή των πολιτών στις δικές 
τους κοινωνίες, επεκτείνοντας το 
δικαίωμα του εκλέγειν σε κάθε άτομο που 
διαμένει νομίμως στην εν λόγω χώρα·

Or. en

Τροπολογία 170
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, 
με τον τρόπο του άρθρου 14 του 
εκλογικού νόμου, κοινή δέσμη μέτρων 
που θα διασφαλίζει ότι κανένας πολίτης 
της Ένωσης που διαθέτει διπλή 
υπηκοότητα κρατών μελών της ΕΕ δεν 
θα μπορεί ουσιαστικά να ψηφίσει 
περισσότερες από μία φορά κατά τη 
διάρκεια των εκλογών·

Or. en

Τροπολογία 171
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα διαγράφεται
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κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
εναρμόνισης της κατώτερης ηλικίας των 
ψηφοφόρων στα 16, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 172
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
εναρμόνισης της κατώτερης ηλικίας των 
ψηφοφόρων στα 16, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 173
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
εναρμόνισης της κατώτερης ηλικίας των 
ψηφοφόρων στα 16, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 174
Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
εναρμόνισης της κατώτερης ηλικίας των 
ψηφοφόρων στα 16, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 175
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
εναρμόνισης της κατώτερης ηλικίας των 
ψηφοφόρων στα 16, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 176
Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
εναρμόνισης της κατώτερης ηλικίας των 
ψηφοφόρων στα 16, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 177
Rainer Wieland, David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
εναρμόνισης της κατώτερης ηλικίας των 
ψηφοφόρων στα 16, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 178
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα 
κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
εναρμόνισης της κατώτερης ηλικίας των 
ψηφοφόρων στα 16, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της Ένωσης·

8. είναι αποφασισμένο να ορίσει ως 
ελάχιστο όριο ηλικίας των ψηφοφόρων 
στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τα 16, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 179
Esther de Lange, Ivo Belet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα κράτη 
μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
εναρμόνισης της κατώτερης ηλικίας των 
ψηφοφόρων στα 16, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της Ένωσης·

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα κράτη 
μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα να
ενθαρρυνθεί η σύγκλιση της κατώτερης 
ηλικίας των ψηφοφόρων, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της Ένωσης·

Or. nl

Τροπολογία 180
Claudia Tapardel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα κράτη 
μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
εναρμόνισης της κατώτερης ηλικίας των 
ψηφοφόρων στα 16, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της Ένωσης·

8. ως μελλοντικό βήμα συνιστά στα κράτη 
μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα 
εναρμόνισης της κατώτερης ηλικίας των 
ψηφοφόρων στα 16, λαμβάνοντας υπόψη 
το συνταγματικό και νομικό σύστημα σε 
κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να 
ενισχυθεί περαιτέρω η ισότητα στις 
εκλογές μεταξύ των πολιτών της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 181
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τρόπους για τη γενίκευση του 
συστήματος προτιμησιακής ψήφου, 
προκειμένου να αυξηθεί η λογοδοσία και 
η δημοκρατική νομιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 182
Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. προτείνει να εναρμονιστεί η ελάχιστη 
ηλικία για την απόκτηση δικαιώματος 
εκλέγειν και εκλέγεσται στις ευρωπαϊκές 
εκλογές, προκειμένου να ενισχυθεί 
περαιτέρω η εκλογική ισότητα μεταξύ 
των πολιτών της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 183
Arne Gericke

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. συνιστά να δοθεί στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα καθιέρωσης οικογενειακής 
ψήφου, σύμφωνα με τη θεωρία του Paul 
Demeny και εκφράζει επιδοκιμασία για 
τις σχετικές, θετικές συζητήσεις που 
πραγματοποιούνται σε πολλά κράτη μέλη·   

Or. de
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Τροπολογία 184
Viviane Reding

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τρόπους για την επέκταση της 
υποχρεωτικής ψήφου στις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να 
αυξηθεί η προσέλευση και, συνεπώς, να 
ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 185
Rainer Wieland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ 
αλληλογραφίας, με ηλεκτρονικά μέσα ή 
μέσω διαδικτύου, προκειμένου να 
καταστεί ευκολότερη για άτομα με 
μειωμένη κινητικότητα καθώς και για 
όσους ζουν στο εξωτερικό·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 186
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ 
αλληλογραφίας, με ηλεκτρονικά μέσα ή 
μέσω διαδικτύου, προκειμένου να 
καταστεί ευκολότερη για άτομα με 
μειωμένη κινητικότητα καθώς και για 
όσους ζουν στο εξωτερικό·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 187
Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς 
και για όσους ζουν στο εξωτερικό·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα·

Or. pl

Τροπολογία 188
Max Andersson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς 
και για όσους ζουν στο εξωτερικό·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς 
και για όσους ζουν στο εξωτερικό·
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Or. en

Τροπολογία 189
György Schöpflin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς 
και για όσους ζουν στο εξωτερικό·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς 
και για όσους ζουν σε ένα κράτος μέλος 
της ΕΕ του οποίου δεν είναι πολίτες ή σε 
τρίτη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 190
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς 
και για όσους ζουν στο εξωτερικό·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, 
προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή 
τους, και να καταστεί ευκολότερη για 
όλους τους πολίτες και ιδίως για άτομα με 
μειωμένη κινητικότητα καθώς και για 
όσους ζουν στο εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 191
Claudia Tapardel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς 
και για όσους ζουν στο εξωτερικό·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς 
και για όσους ζουν στο εξωτερικό, υπό την 
προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κάθε 
ενδεχόμενου απάτης στη χρήση της 
ψηφοφορίας με τα μέσα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 192
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς 
και για όσους ζουν στο εξωτερικό·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν 
χρήση της ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας, 
με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω διαδικτύου, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς 
και για όσους ζουν στο εξωτερικό, και 
ζητεί την εισαγωγή της ψηφιακής 
ιδιότητας του πολίτη·

Or. es

Τροπολογία 193
Morten Messerschmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν την αυθόρμητη αναγνώριση 
από τους πολίτες τους των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τους 
εκπροσωπούν και, ως εκ τούτου, την 
ικανότητά τους να παρακολουθούν 
δημοκρατικά τις ενέργειές των εν λόγω 
βουλευτών, επιλέγοντας είτε μια ενιαία 
ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια είτε τον 
καθορισμό των ορίων των εκλογικών 
περιφερειών με τρόπο που να 
αντικατοπτρίζει πραγματικά την 
ανθρώπινη, ιστορική, γεωγραφική και 
οικονομική πραγματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 194
Max Andersson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. συνιστά στα κράτη μέλη να είναι πολύ 
προσεκτικά όσον αφορά τη χρήση της 
ψηφοφορίας στο διαδίκτυο, και προτείνει 
ότι, εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να 
διενεργήσει ευρωπαϊκές εκλογές 
χρησιμοποιώντας σύστημα ψηφοφορίας 
στο διαδίκτυο, το σύστημα αυτό θα 
πρέπει να οργανώνεται κατά τρόπο που 
να εξασφαλίζει όχι μόνο την ασφάλεια της 
μυστικότητας της ψηφοφορίας αλλά, 
επίσης να μπορεί να επιβεβαιωθεί από 
ανεξάρτητους παρατηρητές η ακρίβεια 
του αποτελέσματος·

Or. en
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Τροπολογία 195
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα αρμόδια να αναθεωρήσουν 
τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να 
προσαρμοστούν κατάλληλα οι κανόνες 
σχετικά με τους Επιτρόπους, οι οποίοι 
επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να 
μην εμποδίζεται η θεσμική 
αποτελεσματικότητα της Επιτροπής εν 
καιρώ εκλογών, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τη μη ορθή χρήση των 
θεσμικών πόρων

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 196
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αποφασίζει να δώσει στο Κοινοβούλιο 
το δικαίωμα να ορίζει εκείνο την 
εκλογική περίοδο για τις εκλογές στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν 
διαβούλευσης με το Συμβούλιο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 197
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αποφασίζει να δώσει στο Κοινοβούλιο 
το δικαίωμα να ορίζει εκείνο την 
εκλογική περίοδο για τις εκλογές στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν 
διαβούλευσης με το Συμβούλιο·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 198
Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αποφασίζει να δώσει στο Κοινοβούλιο 
το δικαίωμα να ορίζει εκείνο την 
εκλογική περίοδο για τις εκλογές στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν 
διαβούλευσης με το Συμβούλιο·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 199
Rainer Wieland, David McAllister

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. αποφασίζει να δώσει στο Κοινοβούλιο 
το δικαίωμα να ορίζει εκείνο την εκλογική 
περίοδο για τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το
Συμβούλιο·

11. αποφασίζει να δώσει στο Κοινοβούλιο 
το δικαίωμα να ορίζει εκείνο την εκλογική 
περίοδο για τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το
Συμβούλιο και προτείνει η περίοδος αυτή 
να τελειώνει πάντα την δεύτερη Κυριακή 
του Μαΐου·

Or. de
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Τροπολογία 200
Rainer Wieland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. προτείνει επανεξέταση της 
σημερινής κατανομής των εδρών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να 
καταρτισθεί αξιόπιστη μέθοδος για τον 
υπολογισμό των εδρών κάθε κράτους 
μέλους·

Or. de

Τροπολογία 201
Andrej Plenković

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν τα κατάλληλα νομικά πλαίσια 
που να διασφαλίζουν τα υψηλότερα 
πρότυπα ενημερωμένης, δίκαιης και 
αντικειμενικής κάλυψης εκ μέρους των 
μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των 
προεκλογικών εκστρατειών, κυρίως από 
τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
φορείς· θεωρεί ότι αυτό είναι ζωτικής 
σημασίας για να μπορέσουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες να προβούν σε τεκμηριωμένη 
επιλογή σχετικά με ανταγωνιστικά 
πολιτικά προγράμματα· αναγνωρίζει τη 
σημασία των μέσων αυτορρύθμισης, 
όπως των κωδίκων δεοντολογίας για την 
επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. en
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Τροπολογία 202
Max Andersson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υποστηρίζει ότι οι βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν 
τον διορισμό προσωρινού αντικαταστάτη 
για να αναλάβει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους σε περίπτωση που 
αναλάβουν κυβερνητικά καθήκοντα σε 
εθνική κυβέρνηση, λάβουν γονική άδεια ή 
μακροχρόνια άδεια απουσίας για λόγους 
υγείας·

Or. en

Τροπολογία 203
Gerolf Annemans

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προαγωγή της ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων σε κάθε πτυχή των 
ευρωπαϊκών εκλογών·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 204
Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν διαγράφεται



AM\1071364EL.doc 103/109 PE565.204v01-00

EL

μέτρα για την προαγωγή της ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων σε κάθε πτυχή των 
ευρωπαϊκών εκλογών·

Or. pl

Τροπολογία 205
Mercedes Bresso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προαγωγή της ισορροπίας
μεταξύ των φύλων σε κάθε πτυχή των 
ευρωπαϊκών εκλογών·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα όπως η επιβολή κανόνων που 
διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων σε 
κάθε πτυχή των ευρωπαϊκών εκλογών·

Or. en

Τροπολογία 206
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προαγωγή της ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων σε κάθε πτυχή των 
ευρωπαϊκών εκλογών·

12. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αυξημένης παρουσίας των γυναικών στην 
διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων· 
ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να 
λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση 
καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των φύλων 
σε κάθε πτυχή των ευρωπαϊκών εκλογών·

Or. en

Τροπολογία 207
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προαγωγή της ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων σε κάθε πτυχή των 
ευρωπαϊκών εκλογών·

12. καλεί τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν 
μέτρα για την προαγωγή της ισότιμης από 
απόψεως εκπροσώπησης των φύλων 
δημοκρατίας στην ΕΕ με την προώθηση 
της ισορροπίας μεταξύ των φύλων σε κάθε 
πτυχή των ευρωπαϊκών εκλογών·

Or. es

Τροπολογία 208
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προαγωγή της ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων σε κάθε πτυχή των 
ευρωπαϊκών εκλογών·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προαγωγή της καλύτερης 
εκπροσώπησης των γυναικών και των 
εθνοτικών, γλωσσικών και άλλων 
μειονοτήτων σε κάθε πτυχή των 
ευρωπαϊκών εκλογών· με στόχο την 
επίτευξη ίσης εκπροσώπησης ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την κατανομή των 
εδρών, προτείνει, στην περίπτωση των 
εκλογικών περιφερειών που διενεργούνται 
εκλογές με ψηφοδέλτιο, η διαφορά μεταξύ 
του αριθμού των γυναικών και των 
ανδρών υποψηφίων σε κάθε ψηφοδέλτιο 
να μην είναι μεγαλύτερη από ένα και ότι 
σε κάθε ψηφοδέλτιο η σειρά των 
υποψηφίων στον κατάλογο θα πρέπει να 
εναλλάσσεται ανάλογα με το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 209
Claudia Tapardel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προαγωγή της ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων σε κάθε πτυχή των 
ευρωπαϊκών εκλογών·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
όλα τα μέτρα για την προαγωγή της 
ισορροπίας μεταξύ των φύλων σε κάθε 
πτυχή των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδιαίτερα 
στο διορισμό των Επιτρόπων· καλεί τα 
κράτη μέλη να υποβάλουν τουλάχιστον 
δύο υποψηφίους για τη θέση του 
Επιτρόπου, με έναν εκ των υποιψηφίων 
να είναι γυναίκα·

Or. en

Τροπολογία 210
Iratxe García Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προαγωγή της ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων σε κάθε πτυχή των 
ευρωπαϊκών εκλογών·

12. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα για την προαγωγή της ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων σε κάθε πτυχή των 
ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως με σκοπό την 
επίτευξη, όπου κρίνεται σκόπιμο, 
ελαχίστου επιπέδου 40% του λιγότερο 
εκπροσωπούμενου φύλου όσον αφορά την 
κατανομή των εδρών σε κάθε κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία 211
Iratxe García Pérez
εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Maria Arena
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κίνητρα για τα κράτη μέλη ώστε να 
καθιερώσουν πιο ισορροπημένη 
εκπροσώπηση των γυναικών και των 
ανδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων 
στα ψηφοδέλτια όπου οι επικεφαλής 
πρέπει να είναι εναλλάξ άνδρας και 
γυναίκα· υπογραμμίζει τη σημασία των 
ποσοστώσεων για την επίσχυση της 
παρουσίας των γυναικών στην διαδικασία 
λήψης πολιτικών αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 212
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα μέλη 
των μειονοτήτων θα καταλαμβάνουν 
έδρες σε όλα τα αντιπροσωπευτικά 
σώματα·

Or. es

Τροπολογία 213
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. κρίνει σκόπιμη τη σύσταση 
ευρωπαϊκής εκλογικής αρχής που θα 
μπορούσε να επιφορτιστεί με τη 
συγκέντρωση των πληροφοριών σχετικά 
με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την επίβλεψη της 
διενέργειας των εκλογών και τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 214
Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ορίζει ότι το αξίωμα του βουλευτή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει 
επίσης να είναι ασυμβίβαστο με την 
ιδιότητα του μέλους περιφερειακού 
κοινοβουλίου ή συνέλευσης 
περιβεβλημένων με νομοθετικές εξουσίες·

Or. en

Τροπολογία 215
Kazimierz Michał Ujazdowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ζητεί να καταστούν πιο αυστηρά τα 
πρότυπα που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση ελεύθερου και απρόσκοπτου 
ανταγωνισμού μεταξύ των πολιτικών 
κομμάτων και, συγκεκριμένα, να 



PE565.204v01-00 108/109 AM\1071364EL.doc

EL

ενισχυθούν η πολυφωνία των μέσων  
ενημέρωσης και η ουδετερότητα όλων 
των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης 
όσον αφορά την εκλογική διαδικασία·

Or. pl

Τροπολογία 216
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη 
του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου 
διανοίγοντας τρόπους για την 
αποσύνδεση του δικαιώματος ψήφου από 
την ιθαγένεια της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 217
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υπενθυμίζει ότι, παρά τις συστάσεις 
της Επιτροπής, τα κράτη μέλη έχουν 
επανειλημμένα αποτύχει να συμφωνήσουν 
σε μια κοινή ημέρα διενέργειας της 
ψηφοφορίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να συνεργαστούν για την εξεύρεση 
συμφωνίας σχετικά με το θέμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 218
Gerolf Annemans
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποβάλλει στο Συμβούλιο τη 
συνημμένη πρόταση τροποποίησης της 
Πράξης περί εκλογής των αντιπροσώπων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση 
καθολική ψηφοφορία·

διαγράφεται

Or. nl


