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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον απολογισμό των ευρωπαϊκών εκλογών
(2020/2088(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 10, 
14 και 17 παράγραφος 7,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ιδίως τα άρθρα 20 και 22,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση όσον αφορά το άρθρο 17, παράγραφοι 6 και 7 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής 
Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισαβόνας,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου, της 13ης 
Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην 
απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 19761,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2018/937 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 2013, για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2,

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/767 του Συμβουλίου, της 22ας 
Μαΐου 2018, σχετικά με τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών 
των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (EE, 
Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) 2019/493 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με 
παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο5,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε6,

1 ΕΕ L 178 της 16.7.2018, σ. 1.
2 ΕΕ L 165I της 2.7.2018, σ. 1.
3 ΕΕ L 129 της 25.5.2018, σ. 76.
4 ΕΕ L 114I της 4.5.2018, σ. 1.
5 ΕΕ L 85I της 27.3.2019, σ. 7.
6 ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση 
της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση 
της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της 
Λισαβόνας8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές 
εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο 
απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων 
εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου11,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της ψήφισμά του της 16ης Ιουλίου 2019 σχετικά με 
την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την ξένη 
παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και την παραπληροφόρηση σε εθνικές και 
ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες13,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A9-0000/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στις ευρωεκλογές του 2019 έφτασε στο 
υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 20 ετών, και συγκεκριμένα στο 50,2 % (αύξηση 
κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2014), γεγονός που αποτελεί μια 
θετική ένδειξη της πεποίθησης των Ευρωπαίων πολιτών ότι πολλές από τις ανησυχίες 
τους μπορούν να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό συμμετοχής οφειλόταν εν μέρει στην 
αυξημένη προσέλευση των νέων στις κάλπες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή συνδεόταν εν τέλει με την άνοδο των 
ευρωσκεπτικιστών, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί προειδοποίηση για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, ιδίως σε πολλά ιδρυτικά κράτη μέλη, όπου ακροδεξιοί εξτρεμιστές και 
αντιευρωπαϊκές δυνάμεις κέρδισαν τις εκλογές·

7 ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 7.
8 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 215.
9 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 201.
10 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 170.
11 ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 83.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0002.
13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0031.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές αποτελεί 
επίσης ένδειξη ότι οι πολίτες της ΕΕ επιθυμούν η ΕΕ να ενεργεί γρήγορα και 
αποτελεσματικά σε σημαντικά θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο εκδημοκρατισμός·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (41 % γυναίκες βουλευτές το 2019, έναντι 37 % το 2014)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 15 κράτη μέλη εξακολουθούν να περιορίζουν το δικαίωμα 
ψήφου των ατόμων με αναπηρίες, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την ουσιαστική 
συμμετοχή και εκπροσώπηση αυτών των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία κύρωσης της αναθεωρημένης εκλογικής πράξης 
του 1976, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο νομοθετικό του 
ψήφισμα της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, 
Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 197614, εξακολουθεί να μην έχει 
ολοκληρωθεί λόγω της απροθυμίας της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Κύπρου να 
επιφέρουν τις τελευταίες απαραίτητες αλλαγές στην εθνική τους νομοθεσία, 
εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποποιημένη εκλογική πράξη, η οποία δεν έχει ακόμη 
κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, χρήζει ήδη περαιτέρω βελτιώσεων (για παράδειγμα, 
όσον αφορά το δικαίωμα γονικής άδειας των βουλευτών του ΕΚ)·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019 
κατακερμάτισε την πολιτική εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων να καταστεί ακόμη πιο πολύπλοκη·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 2019 δεν οδήγησαν στην εκλογή ενός εκ των 
διαφόρων κορυφαίων υποψηφίων («Spitzenkandidaten») στο αξίωμα του Προέδρου της 
Επιτροπής, γεγονός που συνιστά οπισθοδρόμηση της διαδικασίας που είχε θεσπιστεί το 
2014·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων δεν έχει ακόμη 
αναπτυχθεί πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ άλλων, δεν παρέχει στους 
κορυφαίους υποψηφίους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως επίσημοι υποψήφιοι σε 
υπερεθνικά ψηφοδέλτια σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ η δυνατότητα αυτή θα επέτρεπε σε 
όλους τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους να επιλέγουν και να ψηφίζουν τον προτιμώμενο 
κορυφαίο υποψήφιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ήγειρε αυτό το ζήτημα 
στην απόφασή του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την αναθεώρηση της 
συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής15 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα των κορυφαίων υποψηφίων πρέπει να βελτιωθεί 

14 ΕΕ C 118 της 8.4.2020, σ. 246.
15 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0030.
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και να επισημοποιηθεί στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ μετά από ενδελεχή θεσμικό 
προβληματισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού, θα 
πρέπει επίσης να εξεταστούν ο de facto πολιτικός ρόλος της Επιτροπής και του 
Προέδρου της, καθώς και τυχόν σχετικές αλλαγές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Ένωσης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσμικές βελτιώσεις, όπως για παράδειγμα τα υπερεθνικά 
ψηφοδέλτια, που αναφέρονται από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 7ης 
Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή η 
μετατροπή του Συμβουλίου σε δεύτερο νομοθετικό σώμα της Ένωσης, όπως 
προτείνεται στο ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις16 Φεβρουαρίου 2017 
σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μετασχηματίσουν ριζικά τις ευρωπαϊκές εκλογές έτσι ώστε να 
μην υπάρχουν πλέον 27 χωριστές εθνικές εκλογές, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά 
γνήσιες ευρωπαϊκές εκλογές·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατικοποίηση των πολιτικών ανταλλαγών στο Κοινοβούλιο 
έχει επίσης αναδείξει τις αδυναμίες αρκετών μόνιμων διαδικασιών, όπως για 
παράδειγμα οι ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων, ιδίως όσον αφορά τις 
προϋποθέσεις για τη νομική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων τους (π.χ. δηλώσεις 
οικονομικών συμφερόντων)·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών 
όσο και σε επίπεδο ΕΕ, έχουν αποτελέσει στόχο εξωτερικών δυνάμεων που επιδιώκουν 
να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών και να αποδυναμώσουν την Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί που έχουν θέσει σε εφαρμογή τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, όπως για παράδειγμα ο κώδικας πρακτικής κατά της 
παραπληροφόρησης και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για εκλογές, συνέβαλαν 
στον μετριασμό των εξωτερικών παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
περιόδου·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκκλήσεις που απηύθυνε η Επιτροπή στις πλατφόρμες 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν από τις εκλογές προκάλεσαν σύγχυση και είχαν 
ακούσιες συνέπειες, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση των πανευρωπαϊκών 
πολιτικών διαφημίσεων, οι οποίες είναι ο μόνος τρόπος για να διαφημιστούν τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προεκλογικών 
εκστρατειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά για το θέμα αυτό, τα θεσμικά όργανα θα 
πρέπει να αναπτύξουν μια διοργανική προσέγγιση που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην 
ασφάλεια και τη σταθερότητα της εκλογικής διαδικασίας·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα αποτελούν τους 
κύριους φορείς που διευκολύνουν τη διεξαγωγή εποικοδομητικού πολιτικού διαλόγου 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκλογών όσο και γενικότερα·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αντιμετωπίζουν διάφορους 
περιορισμούς όσον αφορά τη διεξαγωγή εκστρατειών κατά τη διάρκεια των 
ευρωεκλογών και ότι απαγορεύεται να πραγματοποιούν εκστρατείες για εθνικά 
δημοψηφίσματα που αφορούν ευρωπαϊκά θέματα·

1. λαμβάνει υπό σημείωση το υψηλό ποσοστό συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές του 



PR\1207390EL.docx 7/9 PE653.777v01-00

EL

2019· είναι της άποψης ότι αυτό δείχνει ότι όλο και περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι 
οι προκλήσεις της εποχής μας, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή και οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες, οι κοινωνικές ανισότητες και οι ανισότητες μεταξύ των 
φύλων, η βιώσιμη ανάπτυξη, και γεωπολιτικοί προβληματισμοί, όπως η μετανάστευση 
και η εξωτερική πολιτική, μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ· 
προτρέπει, επομένως, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους και να ενεργήσουν βάσει της εντολής που τους έχει δοθεί, άμεσα ή έμμεσα, από 
τους πολίτες· αποδοκιμάζει την έλλειψη αποφασιστικότητας εκ μέρους του 
Συμβουλίου, καθώς και την απουσία σαφούς πρόθεσης να εξευρεθούν λύσεις που θα 
βασίζονται σε μια κοινή προσέγγιση·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των νέων στις 
εκλογές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
λάβουν υπόψη τις ανησυχίες τους που είναι κρίσιμης σημασίας για τη ζωή των 
επόμενων γενεών·

3. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν οδήγησε σε πραγματικά 
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με το Κοινοβούλιο και άλλους φορείς όπως η Επιτροπή της Βενετίας, να 
διατυπώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη προκειμένου να αυξηθεί η εκπροσώπηση 
των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4. σημειώνει ότι παρόμοιες συστάσεις θα μπορούσαν να διατυπωθούν αναφορικά με την 
άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από τους πολίτες με αναπηρίες· 
υπενθυμίζει με έντονο προβληματισμό ότι σε πολλά κράτη μέλη οι πολίτες με 
αναπηρίες δεν ήταν σε θέση να ψηφίσουν το 2019 λόγω της ακαταλληλότητας του 
εκλογικού υλικού ή των υποδομών στα εκλογικά τμήματα·

5. είναι της άποψης ότι ο λόγος για τον οποίο η διαδικασία των κορυφαίων υποψηφίων 
δεν οδήγησε στην εκλογή Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τις εκλογές του 
2019 είναι ότι δεν είχαν επέλθει βελτιώσεις στην εν λόγω διαδικασία με βάση την 
εμπειρία του 2014· προτίθεται να ενισχύσει τη δημοκρατική διαδικασία ώστε ο 
επόμενος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκλεγεί πριν από τις ευρωπαϊκές 
εκλογές του 2024·

6. χαιρετίζει την επικείμενη κοινή δήλωση των τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και υπενθυμίζει τη δέσμευση που 
ανέλαβε η Πρόεδρος της Επιτροπής να εξετάσει τα ζητήματα των υπερεθνικών 
ψηφοδελτίων και της διαδικασίας των κορυφαίων υποψηφίων ως θεσμικές 
προτεραιότητες στο πλαίσιο της Διάσκεψης·

7. τονίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από το Κοινοβούλιο με την 
πλειοψηφία των βουλευτών του και ότι, επομένως, ο σχηματισμός συνασπισμού 
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση· συνιστά να αντιστραφεί η εκλογική διαδικασία ούτως 
ώστε το Κοινοβούλιο να προτείνει και να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, αφού 
λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

8. φρονεί ότι το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών ενίσχυσε την πολιτική διάσταση 
της εκλογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, συνεπώς, την ανάγκη να διενεργείται πιο 
ενδελεχής και αντικειμενικός έλεγχος των δηλώσεων συμφερόντων των ορισθέντων 
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Επιτρόπων· ζητεί να συσταθεί ένας ανεξάρτητος φορέας που θα διαθέτει τα κατάλληλα 
μέσα ώστε να επιφορτιστεί με το καθήκον να διενεργεί αυτόν τον έλεγχο·

9. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ανάθεση χαρτοφυλακίων στην 
Επιτροπή βασίζεται αποκλειστικά σε μια λογική σύμφωνα με την οποία τα εθνικά 
συμφέροντα έχουν προτεραιότητα έναντι του ευρωπαϊκού κοινού συμφέροντος·

10. εμμένει στην άποψη ότι όλοι οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι θα πρέπει να μπορούν να 
ψηφίσουν τον προτιμώμενο υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής· 
επαναλαμβάνει, επομένως, ότι οι κορυφαίοι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά τις επόμενες 
εκλογές, να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ως επίσημοι υποψήφιοι σε μια 
κοινή ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια που θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη·

11. πιστεύει ότι η παροχή στους Ευρωπαίους ψηφοφόρους της δυνατότητας να 
συμμετέχουν σε μια δεύτερη ψηφοφορία σε μια κοινή εκλογική περιφέρεια βάσει 
υπερεθνικών ψηφοδελτίων που θα καταρτίζονται από ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
κινήματα, θα αναδείξει την υπεροχή των ευρωπαϊκών εκλογών έναντι των αμιγώς 
εθνικών εκστρατειών που βασίζονται σε εθνικά συμφέροντα, ιδίως εάν επικεφαλής των 
εν λόγω ψηφοδελτίων είναι οι αντίστοιχοι κορυφαίοι υποψήφιοι·

12. επισημαίνει ότι οι αλλαγές στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ που προτείνονται στο πλαίσιο 
της παρούσας έκθεσης αντικατοπτρίζουν τον αυξημένο πολιτικό ρόλο της Επιτροπής 
εντός του πλαισίου της ΕΕ, θα πρέπει δε να περιλαμβάνουν επίσης την ατομική και 
συλλογική ευθύνη της Επιτροπής έναντι του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς 
και τη μετατροπή του Συμβουλίου σε δεύτερο νομοθετικό σώμα της Ένωσης·

13. αναγνωρίζει ότι, ενώ οι συμφωνηθείσες τροποποιήσεις στον εκλογικό νόμο δεν έχουν 
ακόμη κυρωθεί από ορισμένα κράτη μέλη, απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις, όπως για 
παράδειγμα η θέσπιση διατάξεων σχετικά με την ψηφοφορία εξ αποστάσεως σε 
καθορισμένες ή εξαιρετικές περιστάσεις, καθώς και σχετικά με τις εκλογές στην κοινή 
ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια·

14. λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Επιτροπή και άλλα 
θεσμικά όργανα για να αντιμετωπίσουν τις εξωτερικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια 
της προεκλογικής εκστρατείας· τονίζει, ωστόσο, ότι οι οικονομικοί και ανθρώπινοι 
πόροι που απαιτούνται για την καταπολέμηση αυτών των επιθέσεων κατά της 
ευρωπαϊκής δημοκρατίας, μεταξύ άλλων και σε εθνικό επίπεδο, είναι συχνά πολύ 
περισσότεροι από τους συνολικά διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους· παροτρύνει την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση που διαθέτουν 
για την καταπολέμηση των εξωτερικών παρεμβάσεων·

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν, σύμφωνα με το έργο της ειδικής 
επιτροπής του Κοινοβουλίου για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της παραπληροφόρησης, το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί επειγόντως ένας ευρωπαϊκός 
οργανισμός που θα έχει ως αποστολή την καταπολέμηση των εξωτερικών 
παρεμβάσεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεργαστούν ακόμη πιο 
στενά με το Κοινοβούλιο για τα ζητήματα αυτά, καθώς η προστασία των δημοκρατικών 
μας θεσμών αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

16. αναγνωρίζει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα διαδραματίζουν 
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σημαντικό ρόλο στην προώθηση ενός ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι, λόγω περιοριστικών μέτρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε ευρωπαϊκές 
προεκλογικές εκστρατείες· τονίζει, επιπλέον, ότι δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν 
εκστρατείες για δημοψηφίσματα που αφορούν ευρωπαϊκά θέματα, όπως, μεταξύ άλλων, 
διεθνείς εμπορικές συμφωνίες ή το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το 2016 σχετικά με τη συμμετοχή στην ΕΕ·

17. προτείνει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με 
το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων16, ώστε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
ιδρύματα να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στον ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο, ενώ 
παράλληλα θα ενισχυθεί η διαφάνεια στη χρηματοδότησή τους, ιδίως όταν αυτή 
προέρχεται από κόμματα-μέλη εκτός της ΕΕ·

18. θεωρεί ότι το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι 
θεσμικές πτυχές της ΕΕ πρέπει να εξεταστούν σε βάθος, έτσι ώστε οι πολίτες, η 
κοινωνία των πολιτών και οι εκπρόσωποί τους να έχουν τη δυνατότητα να 
διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσης· καλεί, επομένως, όλους τους θεσμικούς 
εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διοργανώσουν μια φιλόδοξη Διάσκεψη 
για το μέλλον της Ευρώπης·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών.

16 ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1.


