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Esteban González Pons 

Αναθεώρηση της Συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

2017/2233(ACI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, τα 

πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής 

πολιτικής συνείδησης, και ότι τα άρθρα 10 

παράγραφος 3 και 11 παράγραφος 1 της 

ΣΕΕ επεκτείνουν την αρχή αυτή στους 

πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές 

ενώσεις· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της ΣΕΕ, τα 

πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 

ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης, ακόμη 

και όταν επικρίνουν τα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ και τη λειτουργία τους, καθώς δεν 

υπάρχει η πρόθεση να περιοριστούν οι 

απόψεις ή οι πεποιθήσεις σε εκείνους 

τους υποστηρικτές της Ένωσης και της 

τρέχουσας λειτουργίας της· και ότι τα 

άρθρα 10 παράγραφος 3 και 11 

παράγραφος 1 της ΣΕΕ επεκτείνουν την 

αρχή αυτή στους πολίτες και στις 

αντιπροσωπευτικές ενώσεις· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. επισημαίνει ότι το σύστημα των 

κορυφαίων υποψηφίων 

(Spitzenkandidaten) είναι μια δυνατότητα 

που - όπως και το 2014 - θα μπορούσε να 

λάβει τη μορφή μιας συμφωνίας με σκοπό 

τον περιορισμό των επιλογών των 

ψηφοφόρων σε υποψηφίους που έχουν 

ορισθεί από τις κοινοβουλευτικές ομάδες· 

επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εισαγωγή ενός 

τέτοιου συστήματος, οδηγεί στο 

αδικαιολόγητο συμπέρασμα ότι το 

σύστημα των κορυφαίων υποψηφίων 

(Spitzenkandidaten) είναι μια 

αποκαλούμενη «δημοκρατική» εκλογή 

του Προέδρου της Επιτροπής, ενώ, στην 

πραγματικότητα, εξακολουθεί να 

αποτελεί έμμεση απομίμηση μιας άμεσης 

εκλογής από το σύνολο του πληθυσμού, 

που εγγράφεται στο στενό πλαίσιο των 

υφιστάμενων δομών των πολιτικών 

ομάδων και/ή των κομμάτων στο 

απερχόμενο Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 


