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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επελήφθη κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου 
ερμηνείας του άρθρου 162 παράγραφος 2 του εσωτερικού Κανονισμού, μυστική ψηφοφορία. 
Το τιθέμενο ζήτημα είναι εάν η υποβολή αιτήσεως προκειμένου η ψηφοφορία επί ορισμένων 
πτυχών ενός κειμένου να πραγματοποιηθεί με μυστική ψηφοφορία, συνεπάγεται αυτομάτως 
μυστική ψηφοφορία ή εάν, αντιθέτως, υπάρχει ακόμη ένα περιθώριο εκτιμήσεως για τον 
Πρόεδρο και/ή το θεσμικό όργανο.

Δεδομένου ότι ο Κανονισμός δίνει σε μια τέτοια περίπτωση στην αρμόδια επιτροπή τη 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ μιας ερμηνείας και μιας προτάσεως τροποποιήσεως του 
Κανονισμού, ο εισηγητής σας υπέβαλε στα μέλη σε μια πρώτη φάση έγγραφο εργασίας 
σχετικά με τη μυστική ψηφοφορία στα κοινοβούλια των κρατών μελών (ΡΕ 355.714 της 
5.4.2005).

Το έγγραφο εκθέτει κατ' αρχάς την κατάσταση του ζητήματος όπως αυτό απορρέει από τη 
γερμανική βιβλιογραφία για το θέμα, δεδομένου ότι πρόκειται για τη χώρα όπου το θέμα αυτό 
απετέλεσε αντικείμενο έρευνας σε βάθος με την υφισταμένη κατάσταση των πραγμάτων.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται συνοπτικά στην κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη.

Μεταξύ των είκοσι κοινοβουλίων των κρατών μελών που απάντησαν σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήσεως της γραμματείας της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων από το "European Centre for Parliamentary Research and Documentation"  
(ECPRD), δέκα κράτη μέλη γνωρίζουν τη δυνατότητα της μυστικής ψηφοφορίας εκτός των 
αποφάσεων που αφορούν πρόσωπα όπως οι εκλογές, διορισμοί κλπ., δηλαδή η Αυστρία, το 
Βέλγιο, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, η Σλοβακία, η Σλοβενία 
και η Ισπανία.

Αντιθέτως, τα κοινοβούλια των δέκα άλλων κρατών μελών δεν μπορούν να προσφύγουν σε 
μυστική ψηφοφορία με τέτοιες προϋποθέσεις, δηλαδή η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η 
Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανία, η Σκωτία και η Ουαλία.

Δεν μπόρεσε να ληφθεί καμία πληροφορία όσον αφορά την Ιρλανδία, την Κύπρο, το 
Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τις Κάτω Χώρες.
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Ι. Η γένεση του άρθρου 162.2 του εσωτερικού κανονισμού

Ας εξετάσουμε πως έχουν τα πράγματα. Έως τον Κανονισμό του Μαρτίου 1973, αναφέρεται:

"Για τους διορισμούς προσώπων, πραγματοποιείται μυστική ψηφοφορία.

Μόνο τα ψηφοδέλτια που αναφέρουν τα ονόματα των προσώπων τα οποία υποβάλουν 
υποψηφιότητα υπολογίζονται κατά την καταμέτρηση των ψήφων".

Από τον Κανονισμό του Ιανουαρίου 1974 και έως τον Κανονισμό του Νοεμβρίου 1979 
ορίζεται:

"Για τους διορισμούς, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 1, του 
άρθρου 37, παράγραφος 2 και του άρθρου 41, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, διεξάγεται 
μυστική ψηφοφορία.

Μόνο τα ονόματα των προσώπων τα οποία υποβάλουν υποψηφιότητα υπολογίζονται κατά την 
καταμέτρηση των ψήφων".

Μόνο μετά την έγκριση της έκθεσης Luster το 1981 γίνονται πολλές τροποποιήσεις που 
διαχωρίζουν το άρθρο σε πέντε υποπαραγράφους όπως αυτό έχει έως σήμερα:

"1.  Για τους διορισμούς, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 12, παράγραφος 1, 92 
παράγραφος 1 και 98 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, η ψηφοφορία είναι μυστική. Μόνο τα 
ψηφοδέλτια που περιέχουν τα ονόματα των προσώπων που υπέβαλαν υποψηφιότητα 
υπολογίζονται κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

2.  Η ψηφοφορία μπορεί επίσης να είναι μυστική αν αυτό ζητηθεί από το ένα πέμπτο 
τουλάχιστον των βουλευτών που απαρτίζουν το κοινοβούλιο. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί 
πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.

3.  Αίτηση για μυστική ψηφοφορία έχει προτεραιότητα έναντι αίτησης για ονομαστική 
ψηφοφορία. 

4.  Η διαλογή των ψήφων σε κάθε μυστική ψηφοφορία διενεργείται από δύο έως έξι 
ψηφολέκτες, που ορίζονται με κλήρο μεταξύ των βουλευτών.

5.  Σε ψηφοφορίες που διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι υποψήφιοι δεν μπορεί να 
είναι ψηφολέκτες".

Πως πραγματοποιήθηκε το ποιοτικό "άλμα" του κειμένου μεταξύ μιας αρχικής διάταξης που 
προβλέπεται μόνο για τους ονομαστικούς διορισμούς, στο αποτέλεσμα του ισχύοντος 
κειμένου που καλύπτουν οι λέξεις "η ψηφοφορία";

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1980 στο σχέδιο έκθεσης Luster, μια απλή παρατήρηση της κυρίας 
Bonino έρχεται να εξηγήσει στο περιθώριο, τη σημασία της πρότασης που τροποποίησε το 
παλαιό άρθρο 35, παράγραφος 10 του εσωτερικού κανονισμού.

Στις 26 και 28 Νοεμβρίου 1980 η επεξήγηση της κυρίας Bonino που έγινε στο περιθώριο της 
έκθεσης Luster γίνεται τροπολογία, που εγκρίθηκε με 12 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 1 αποχή. Η 
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τροποποίηση ενσωματώνεται στον Κανονισμό και δημοσιεύεται στην έκδοση της 4ης 
Δεκεμβρίου 1980 πρώτο μέρος, υπό τη μορφή προσθήκης στο άρθρο 71, μελλοντικό άρθρο 
162. Η παρατήρηση της κυρίας Bonino γίνεται δεύτερο εδάφιο στο παλαιό άρθρο 71 κατόπιν 
άρθρο 162. Απέβλεπε στην προστασία των συμφερόντων των μειοψηφιών.

ΙΙ. Τα προηγούμενα

Σε συνέχεια μιας πρώτης περίπτωσης πρακτικής εφαρμογής στην ολομέλεια στις 7 Ιουλίου 
1981, η τότε Επιτροπή Κανονισμού και Αναφορών φαίνεται ότι εκλήθη από τον Πρόεδρο να 
ερμηνεύσει αυτή τη νέα διάταξη. Σύμφωνα με τον "Πίνακα των προβλημάτων στον 
Κανονισμό μετά τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού" της 1ης Σεπτεμβρίου 19821, (μόνη 
πηγή που εξευρέθη στα αρχεία), η ερμηνεία αυτή είχε την ακόλουθη διατύπωση: "Αίτηση για 
μυστική ψηφοφορία που γίνεται από τουλάχιστον ένα πέμπτο των βουλευτών υποβάλλεται 
νομίμως". Υπό το φως της διατύπωσης της εν λόγω διάταξης, η διαπίστωση αυτή γίνεται 
αντιληπτή ως ακολούθως: όταν η απαρτία που προβλέπεται στον Κανονισμό επιτυγχάνεται, ο 
Πρόεδρος οφείλει να δώσει σ' αυτήν συνέχεια χωρίς να διαθέτει διακριτική ευχέρεια.

Η δεύτερη περίπτωση παρουσιάστηκε στην ολομέλεια, είκοσι χρόνια αργότερα, στις 12 
Ιουνίου 2002 κατά την αίτηση για μυστική ψηφοφορία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των 
περιόδων συνόδου για το έτος 2003. Ο Πρόεδρος Cox ενήργησε κατά τον ίδιο τρόπο 
θεωρώντας ότι οι όροι "η ψηφοφορία μπορεί επίσης να είναι μυστική" συνεπάγονταν ότι η 
πρόταση πρέπει να γίνει αυτομάτως δεκτή εφόσον το ζητούσε επαρκής αριθμός βουλευτών.

Κατά την ψηφοφορία της 15ης Δεκεμβρίου 2004 επί της εκθέσεως του κ. Εurlings, σχετικά 
με την πρόοδο που πραγματοποίησε η Τουρκία στην οδό της προσχώρησης, μια νέα αίτηση 
μυστικής ψηφοφορίας απετέλεσε την ευκαιρία έντονης συζήτησης στην ολομέλεια. Ο 
Πρόεδρος, αφού αναφέρθηκε στο προηγούμενο του έτους 2002 και προκειμένου να 
περατώσει τη συζήτηση, εκφράστηκε κατά τον ακόλουθο τρόπο:

"… η ψηφοφορία πρέπει να είναι μυστική αν και το πρόβλημα αυτό πρέπει στο μέλλον να 
εξεταστεί από την κοινοβουλευτική επιτροπή που είναι αρμόδια για την εξέταση των 
θεμάτων σχετικών με τον Κανονισμό.

…Έχω την αίσθηση, αφού άκουσα τους βουλευτές και ζήτησα τη γνώμη της νομικής 
υπηρεσίας, ότι μια ορθή ερμηνεία του Κανονισμού επιβάλλει να προχωρήσουμε σε μυστική 
ψηφοφορία όπως αυτό ζητήθηκε· αυτό κατά συνέπεια θα πράξουμε2".

ΙΙΙ. Οι επιλογές δράσης για την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

ΙΙΙ.Α.  Η ερμηνεία

Η πρακτική των συνελεύσεων και το δίκαιο αναγνωρίζουν ανέκαθεν τη χορήγηση της 
εξουσίας στον πρόεδρο μιας συνέλευσης που έχει εκλεγεί κανονικά να εκτιμά τη 
σκοπιμότητα να προβεί ή όχι σε ειδική ψηφοφορία.

  
1 Έγγραφο ΡΕ 80.301 της 1.9.1982
2 Πλήρη πρακτικά, CRE, της 15.12.2004.
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Αυτό το περιθώριο εκτιμήσεως, βασίζεται αποκλειστικά στην έμπνευση της στιγμής. Τίποτε 
περισσότερο.

Η δυνατότητα αυτή να επιτραπεί η μυστική ψηφοφορία, για κάθε ψηφοφορία δεν θα 
αποδεικνυόταν εκ των υστέρων αντιπαραγωγική; Ποιος θα ανελάμβανε την αποκατάσταση 
μιας ενδεχόμενης ζημίας που θα προκαλείτο από αυτήν την απόφαση: ο Πρόεδρος; 
Ολόκληρη η Συνέλευση και μάλιστα το ένα πέμπτο των βουλευτών που το εζήτησαν 
σύμφωνα με τον κανονισμό; Και οι δύο; Και με ποιες πολιτικές συνέπειες; Η κατάληξη 
παραμένει αβέβαιη.

Ένα πρώτο συμπέρασμα της ερμηνείας του άρθρου 162 παράγραφος 2, θα οδηγούσε κατά 
συνέπεια στο να λεχθεί ότι η δυνατότητα που αναγνωρίζεται στον Πρόεδρο να επιτρέψει 
κατόπιν αιτήσεως των βουλευτών, τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας σε κάθε ψηφοφορία 
θα ήταν:

- αφενός αναπόσπαστη από την ίδια τη νομιμότητα του Προέδρου της συνέλευσης·

- αφετέρου αισθητά αντίθετη με τη συμφυή συνήθεια στη λειτουργία μιας συνέλευσης που 
έχει εκλεγεί κανονικά, ακόμη και αν ο εσωτερικός Κανονισμός του Κοινοβουλίου το 
επιτρέπει. 

Αντιμέτωποι με αυτό το διττό νομικό ασυμβίβαστο το οποίο πρέπει να επιλυθεί, σημειώνουμε 
ότι μια πολλαπλή ερμηνεία του Κανονισμού καθίσταται κατά συνέπεια αναγκαία. Αυτό 
αποτελεί τη μοναδική διέξοδο που προσφέρεται σ' αυτήν την ειδική κατάσταση.

Ποιες θα ήταν κατά συνέπεια οι πολλαπλές λύσεις σ' αυτή τη συνολική κατάσταση;

Η κατάσταση δεν είναι ευχερής και οι δυνατότητες ερμηνείας δεν είναι ούτε πολυποίκιλες 
ούτε επιδέχονται επέκταση μετά από χρονική απόσταση 24 ετών από την πρώτη φορά που 
επετράπη από την τότε προεδρία, μυστική ψηφοφορία στη βάση αυτού που έγινε αργότερα το 
άρθρο 162, παράγραφος 2 του εσωτερικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου.

Μια πολλαπλή ερμηνεία θα επέτρεπε ενδεχομένως την έξοδο από αυτό το αδιέξοδο.

Κατ' αυτόν τον τρόπο εάν γίνει δεκτό να δοθεί ευχέρεια περιθωρίου εκτίμησης στον 
Πρόεδρο, η οποία είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως ειδικό "προνόμιο", θα ήταν φρόνιμο να 
συνοδευθεί με δυνατότητα επαλήθευσης. Προκειμένου να υπάρξει διασφάλιση ότι η επιλογή
του Προέδρου σε μια στιγμή την οποία κρίνει ο ίδιος σημαντική, είναι αυτή που 
υποστηρίζεται από μια πλειοψηφία της συνέλευσης.

Η πλειοψηφία σημαίνει ότι αναγνωρίζεται ότι η "αλήθεια" έχει πιθανότητες να βρίσκεται 
στην πλευρά του μεγαλύτερου αριθμού: "Stetur sententiae majoris partis" (Θα περιοριστούμε 
στη γνώμη της πλειοψηφίας) μας λέγει η κοινοβουλευτική παράδοση.

Η θέση σύμφωνα με την οποία ότι μόνο το ηθικό κύρος του Προέδρου, μπορεί να 
επικρατήσει μεμονωμένα μιας ευρείας πλειοψηφίας, διαψεύδεται από την ίδια αυτή 
παράδοση.

Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος οφείλει να ζητήσει τη γνώμη της συνέλευσης, διότι ο αριθμός 



PE 357.948v02-00 6/7 DT\568543EL.doc

EL

είναι αφ' εαυτού, ένα τεκμήριο υπεροχής, δηλαδή της νομιμότητας που απορρέει από την 
πραγματική έκφραση του Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με την παράδοση των συνελεύσεων, η μειοψηφία που ζητεί την άσκηση μιας 
ευχέρειας δεν πρέπει να ασκεί - δια του Προέδρου της - εξουσία πίεσης στην πλειοψηφία. Το 
Κοινοβούλιο δίδει τη γνώμη του στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος διαθέτει πάντοτε περιθώριο 
εκτίμησης προκειμένου να επιτρέψει ή όχι τη μυστική ψηφοφορία.

ΙΙΙ.Β. Η τροποποίηση

Εάν ο συνδυασμός αυτών των διαφόρων δυνατοτήτων ερμηνείας του άρθρου 162.2 δεν 
ικανοποιεί, απομένουν ως τελευταία εκδοχή δύο άλλες εναλλακτικές λύσεις:

- είτε αυτή που συνίσταται στην επαναδιατύπωση αυτής της παραγράφου του εσωτερικού 
Κανονισμού.

Μια επαναδιατύπωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 162 θα επέτρεπε να 
αποφευχθεί όπως προκύψει, κατά τόπο παραπλανητικό μεσούσης μιας συζήτησης που 
απαιτεί μεγαλύτερη ηρεμία, μια απρόοπτη παραπομπή της οποίας ο στόχος δεν θα ήταν 
αναγκαστικά αυτός της προάσπισης μιας γνώμης της μειοψηφίας·

- είτε αυτή που συνίσταται απλά και καθαρά στην κατάργησή της.

ΙV. Συμπέρασμα

Φθάνοντας σε αυτό το στάδιο, φαίνεται σοφό όπως η επιτροπή μας, διερωτηθεί εάν 
προκειμένου να απαντήσει στο τιθέμενο ερώτημα, μια ερμηνεία αποδεικνύεται επαρκής ή 
πάλι εάν είναι αναγκαίο να προτείνει, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 201 του 
Κανονισμού, τροποποίηση του κειμένου του άρθρου 162 παράγραφος 2.

Εάν η ερμηνεία φαίνεται επαρκής και ικανοποιητική καθ' εαυτήν, αυτή σύμφωνα με το τρίτο 
εδάφιο του άρθρου 201 που προαναφέρθηκε, θα διαβιβαστεί προκειμένου ο Πρόεδρος να 
ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο εισηγητής υπενθυμίζει τις δύο δυνατές ερμηνείες του άρθρου 
162 παράγραφος 2 του Κανονισμού, όπου πρόκειται:

- είτε να αναγνωριστεί ευχέρεια στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διαθέτει ορισμένο 
περιθώριο εκτιμήσεως που του επιτρέπει να υποβάλει την αίτηση για μυστική ψηφοφορία 
στη γνώμη της συνέλευσης και να αποφασίσει κατόπιν, κάνοντας χρήση της διακριτικής 
ευχέρειας που του αναγνωρίζει ο Κανονισμός·

- είτε να κρίνει ότι ο Κανονισμός, στην υφισταμένη του διατύπωση, δεν αφήνει à contrario, 
κανένα περιθώριο εκτιμήσεως στον Πρόεδρο: υποχρεούται να δώσει συνέχεια σε αίτηση 
σύμφωνη με τον Κανονισμό.

Η επιτροπή μας πρέπει να προβεί σε επιλογή μεταξύ αυτών των δύο δυνατοτήτων. Εφόσον 
καμία από αυτές τις δύο ερμηνείες δεν επιτυγχάνει να ικανοποιήσει, στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να προβλεφθεί μια τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 162.



DT\568543EL.doc 7/7 PE 357.948v02-00

EL

Τελειώνοντας επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο διάσημες παραθέσεις οι οποίες φαίνεται 
ότι ταιριάζουν σ' αυτήν τη μελέτη. Η πρώτη είναι του Sir Winston Chruchill ο οποίο έλεγε: 
"Για να βελτιώνεται κανείς, απαιτείται να αλλάζει. Κατά συνέπεια, για είναι τέλειος πρέπει να 
έχει αλλάξει πολλές φορές". Η δεύτερη είναι του Βολταίρου: "Ας θυμούνται όλοι οι άνθρωποι 
ότι είναι αδέλφια". Μεταφερόμενες στη συνέλευσή μας, οι δύο αυτές παραθέσεις 
αλληλοσυμπληρώνονται αρμονικά, για να μας δείξουν την οδό της σοφίας.
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