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Η αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))
(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09425/2018),

–

έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο
223 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C80276/2018),

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση
της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη συνημμένη πρόταση για
απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση των διατάξεων που τροποποιούν
την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και
καθολική ψηφοφορία1,

–

έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γαλλική Γερουσία,
το Κοινοβούλιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, την Άνω Βουλή του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το
Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, την βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου
Βασιλείου και την Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο του
πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της
αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν
συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και παράγραφος 4 του Κανονισμού του,
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–

έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A80248/2018),

1.

εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

