
DT\703649EL.doc PE400.477v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

17.1.2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΙΙ)

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Andrew Duff



PE400.477v01-00 2/7 DT\703649EL.doc

EL

Η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

II. ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΣΤΗ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

Αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1997, η Επιτροπή Θεσμικών 
Θεμάτων όρισε τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου Γεώργιο Αναστασόπουλο εισηγητή 
σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Η αποστολή του ήταν να εξετάσει κατά πόσον θα 
μπορούσε να υπάρξει συμφωνία σε μια νέα πρόταση με βάση το αναθεωρημένο άρθρο 
190(4), δηλαδή κατά πόσον οι «κοινές αρχές όλων των κρατών μελών» πρόσφεραν καλύτερη 
ομοιομορφίας σε σχέση με την «ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη».

Ο Αναστασόπουλος διαπίστωσε «πολύ ευρεία συναίνεση» μεταξύ των κρατών μελών για 
ορισμένες κοινές αρχές, συμπεριλαμβανομένης –αυτό είναι πολύ σημαντικό– της αναλογικής 
εκπροσώπησης. Ο εισηγητής εγκατέλειψε την ιδέα της προσπάθειας για χάραξη εδαφικών 
εκλογικών περιφερειών κατά ομοιόμορφο τρόπο, αλλά επέμεινε στη δημιουργία τους για τα 
κράτη με πληθυσμό άνω των 20 εκατομμυρίων κατοίκων. Ειδικότερα, έθεσε το ερώτημα αν 
ένα μέρος των εδρών –πρότεινε 10%– θα μπορούσε να κατανεμηθεί αναλογικά σε 
υπερεθνικούς συνδυασμούς (με ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων) από τις εκλογές 
του 2009 και μετά. Τα εθνικά ελάχιστα όρια έπρεπε να παραμείνουν προαιρετικά. Η 
προτιμησιακή ψήφος έπρεπε να ενθαρρυνθεί ως κίνητρο για την προσέλευση των 
ψηφοφόρων. Η διπλή κοινοβουλευτική εντολή έπρεπε να απαγορευτεί. Ο εισηγητής πρότεινε 
να επισπευθούν χρονικά οι εκλογές από τον Ιούνιο στον Μάιο (ώστε να αποφεύγονται οι 
θερινές διακοπές στα βόρεια κράτη) και να συντομευθεί το χρονικό διάστημα της ίδιας της 
ψηφοφορίας σε δύο ημέρες το πολύ. Η σημαντικής εμβέλειας έκθεση Αναστασόπουλου 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 15 Ιουλίου 1998 με 355 ψήφους υπέρ, 146 κατά και 39 
αποχές1.

Το 2002 το Συμβούλιο τροποποίησε την Πράξη του 1976 προκειμένου να κωδικοποιηθεί η 
καθιέρωση της αναλογικής εκπροσώπησης σε όλα τα κράτη, να επιτραπεί ρητά η 
μεταφερόμενη μονοσταυρία και η προτιμησιακή ψήφος, να υπάρξει μέριμνα για τις εκλογικές 
περιφέρειες, να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο που δεν θα υπερβαίνει το 5%, να καταργηθεί 
σταδιακά η διπλή εντολή και να προβλεφθεί η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην 
ανάκληση της εντολής και στην πλήρωση των χηρευουσών εδρών2. Οι τολμηρότερες 
προτάσεις της κοινοβουλευτικής έκθεσης Αναστασόπουλου δεν έγιναν δεκτές. 

Νίκαια, Λαίκεν και η Συνέλευση

Το Κοινοβούλιο δεν κατόρθωσε να θέσει το ζήτημα της διαδικασίας εκλογής του κατά τη 
διακυβερνητική διάσκεψη (ΔΚΔ) της Νίκαιας. Αντίθετα, τα καταληκτικά στάδια της ΔΚΔ 
τον Δεκέμβριο του 2000 σημαδεύτηκαν από τις αντεγκλήσεις σχετικά με την ανακατανομή 
των εδρών στο Κοινοβούλιο. Τελικά ο αριθμός των βουλευτών για την περίοδο 2004-09 (για 
τα τότε 25 κράτη μέλη) θα αυξανόταν σε 732: η Γερμανία διατήρησε 99, η Γαλλία, η Ιταλία 
και το ΗΒ διατήρησαν την ισοτιμία τους στις 78 έδρες, ενώ η Ισπανία και η Πολωνία θα 

                                               
1 ΕΕ C 292, 21.9.1998· το ψήφισμα του Κοινοβουλίου παρατίθεται στο Παράρτημα I. 
2 Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της 
Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία· 
ΕΕ L 283, 21.10.2002.
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είχαν από 54 έδρες. (Αργότερα, με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, 
συμφωνήθηκε ότι από το 2009 θα υπήρχαν 736 έδρες: η Γερμανία θα διατηρούσε και πάλι 99, 
ενώ οι έδρες της Γαλλίας, της Ιταλίας και του ΗΒ θα μειώνονταν σε 72 και της Ισπανίας και 
της Πολωνίας σε 50.)1

Η Συνθήκη της Νίκαιας τροποποίησε το άρθρο 190(5) ως εξής:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής και με την έγκριση 
του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, θεσπίζει τους κανόνες 
και τους γενικούς όρους που θα διέπουν την εκπλήρωση των καθηκόντων των μελών 
του. Κάθε κανόνας ή όρος σχετικά με το φορολογικό καθεστώς των μελών ή των 
πρώην μελών υπάγεται στην ομοφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου.2

Το άρθρο 191 τροποποιήθηκε ώστε να δημιουργηθεί νομική βάση για τον καθορισμό ενός 
καθεστώτος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Το Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να 
θεσπίζει κανόνες σχετικά με την αναγνώριση και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων, σε πλαίσιο συναπόφασης με το Κοινοβούλιο. 

Στην κατεύθυνση της ανάκαμψης από την απογοήτευση της Συνθήκης της Νίκαιας, η 
Δήλωση του Λαίκεν, τον Δεκέμβριο του 2001, έθεσε διάφορα ουσιώδη ερωτήματα σχετικά 
με τον μελλοντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Πρέπει να επεκτείνουμε το δικαίωμα συναπόφασης ή όχι; Πρέπει 
να επανεξεταστεί ο τρόπος εκλογής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Πρέπει 
να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή εκλογική περιφέρεια, ή πρέπει οι εκλογικές περιφέρειες να 
εξακολουθήσουν να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο; Μπορούν τα δύο συστήματα να 
συνδυαστούν;» Όταν όμως η συνταγματική Συνέλευση συζήτησε αυτά τα θέματα, οφείλουμε 
να παραδεχτούμε ότι το εκλογικό σύστημα είχε χαμηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με τις 
εξουσίες του Κοινοβουλίου και τη θέση του στη διοργανική ισορροπία3.

Η Συνέλευση πρότεινε, φρονίμως, ότι το εκλογικό σύστημα θα υπέκειτο σε νόμο ή νόμο-
πλαίσιο του Συμβουλίου, που θα αποφάσιζε ομόφωνα βάσει πρότασης και με τη σύμφωνη 
γνώμη του Κοινοβουλίου4. Όσον αφορά τη διαμόρφωση του Κοινοβουλίου, η Συνέλευση 
πρότεινε να λάβει ομόφωνη απόφαση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βάσει πρότασης και με τη 
σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Το ανώτατο μέγεθος ορίστηκε σε 736 έδρες. «Η 
εκπροσώπηση των ευρωπαίων πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο 
όριο τεσσάρων μελών ανά κράτος μέλος.»5 Επιπλέον, ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων θα γινόταν υποχρεωτικός, και το άρθρο 39 του Χάρτη θέσπιζε το δικαίωμα 
κάθε πολίτη να ψηφίζει ή να είναι υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες του εν 
λόγω κράτους. 

                                               
1 Βλ. Παράρτημα II. 
2 Έμφαση δική μου.
3 Ο εισηγητής ήταν μέλος της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης (2002-03) και ένας από τους τρεις 
αντιπροσώπους του Κοινοβουλίου στη ΔΚΔ του 2007. 
4 Άρθρο III-232 του σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (2003). 
5 Άρθρο I-19(2) του σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (2003).
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Η ΔΚΔ του 2003-04, που έδωσε συνέχεια στο έργο της Συνέλευσης, δεν επέφερε καμία 
αλλαγή στις διαδικασίες αλλά ενέκρινε τη σχετική διάταξη (που έγινε το άρθρο I-20(2)) με 
την εξής διατύπωση:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης. 
Ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα. Η εκπροσώπηση των 
πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι μελών ανά κράτος 
μέλος. Κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει περισσότερες από ενενήντα έξι έδρες.

Αυτό ήταν αρκετά παρόμοιο με την πρόταση που είχε διατυπώσει η Γερμανία τον καιρό του 
Μάαστριχτ, αλλά που στο στάδιο εκείνο είχε απορριφθεί. Υποστηρίχθηκε ότι η σημασία της 
αλλαγής της καθιερωμένης διατύπωσης –από «αντιπροσώπους των λαών των κρατών που 
έχουν συνενωθεί στην Κοινότητα» σε «αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης»– διέφυγε 
από ορισμένους παρατηρητές. Όμως η αλλαγή δεν ήταν τυχαία: πράγματι, στον πολίτη της 
ΕΕ δινόταν έμφαση και σε άλλα σημεία της συνταγματικής Συνθήκης1. Και οι αντιπρόσωποι 
του Κοινοβουλίου στη Συνέλευση και στις μετέπειτα ΔΚΔ ήλπιζαν ότι η αλλαγή αυτή θα 
ενθάρρυνε την περαιτέρω ανάπτυξη της υπερεθνικής πολιτικής, ώστε να οδηγηθούμε σε μια 
ευρύτερη αναγνώριση του μεταεθνικού πολιτικού χώρου. 

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας

Η πρόσφατη ιστορία της «περιόδου στοχασμού» και της διαπραγμάτευσης της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας είναι περισσότερο οικεία. Ενώ το ζήτημα της εκλογικής διαδικασίας δεν 
προκάλεσε αντιγνωμίες κατά τη διάρκεια της αναδιαπραγμάτευσης της συνταγματικής 
Συνθήκης, η πρόταση ανακατανομής των εδρών για το Κοινοβούλιο που θα εκλεγόταν το
2009 προκάλεσε. Το Κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
του Ιουνίου 2007 να υποβάλει πρόταση για την ανακατανομή των εδρών. Το Κοινοβούλιο 
κατόρθωσε, στην έκθεση Lamassoure-Severin (2007), να ορίσει με πειστικό τρόπο πώς 
έπρεπε να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης κατά φθίνουσα 
τάξη, ως εξής: «ο λόγος μεταξύ πληθυσμού και αριθμού εδρών των κρατών μελών πρέπει να 
κυμαίνεται σε συνάρτηση με τον πληθυσμό καθενός, κατά τρόπο ώστε κάθε βουλευτής 
κράτους μέλους με μεγαλύτερο πληθυσμό να αντιπροσωπεύει περισσότερους πολίτες από 
κάθε βουλευτή κράτους μέλους με μικρότερο πληθυσμό και αντιστρόφως, αλλά και κανένα 
κράτος μέλος με μικρότερο πληθυσμό να μη διαθέτει περισσότερες έδρες από ένα κράτος 
μέλος με μεγαλύτερο πληθυσμό»2.

Ένα όμως κράτος, η Ιταλία, αντιτάχθηκε στην πρόταση, που αποτελούσε λογική απόρροια 
των ανωτέρω, να λάβει 72 έδρες έναντι 73 για το ΗΒ και 74 για τη Γαλλία. Στις τελευταίες 
στιγμές της ΔΚΔ επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός που αύξανε το μέγεθος του Κοινοβουλίου 
σε 751 μέλη –δηλαδή 750 συν τον Πρόεδρό του– και έδινε την πρόσθετη έδρα στην Ιταλία. 
Αλλά δυστυχώς η διευθέτηση αυτή παραβιάζει την αυστηρή εφαρμογή της αρχής της 
αναλογικής εκπροσώπησης κατά φθίνουσα τάξη (όπως ορίστηκε από το Κοινοβούλιο), επειδή 
ο ιταλός βουλευτής του ΕΚ θα αντιπροσωπεύει, από το 2009, λιγότερους πολίτες από τον 

                                               
1 Ιδίως στο άρθρο I-46(2) που έλεγε ότι «Οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» (διατύπωση που αργότερα υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και 
ενσωματώθηκε στο άρθρο 8Α(2) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).
2 Από την παράγραφο 6 της έκθεσης Lamassoure-Severin, που εγκρίθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2007 με 378 
ψήφους υπέρ, 154 κατά και 109 αποχές· A6-0351/2007 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0429).
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ισπανό συνάδελφό του, παρά το γεγονός ότι η Ισπανία έχει μικρότερο πληθυσμό από την 
Ιταλία1.

Παρά την παρέκκλιση αυτή από την καθαρότητα, ο ορισμός Lamassoure-Severin για την 
αναλογική εκπροσώπηση κατά φθίνουσα τάξη έχει γίνει δεκτός, τουλάχιστον θεωρητικά, 
τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο, και είναι απίθανο να αλλάξει στο 
προβλεπτό μέλλον. Είναι ωστόσο συζητήσιμο αν η φόρμουλα «750 συν 1 για την Ιταλία» θα 
επιβιώσει –ή πρέπει να επιβιώσει– στο Κοινοβούλιο του 2014. Θα χρειαστεί ούτως ή άλλως 
μια νέα κατανομή των εδρών πριν από το 2014, για να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η 
δημογραφική εξέλιξη αλλά και οποιαδήποτε τυχόν προσχώρηση νέου κράτους μέλους2.

Εν πάση περιπτώσει, ύστερα από τη μικροαναστάτωση για τις κοινοβουλευτικές έδρες, η 
Συνθήκη της Λισσαβώνας τελικά υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007. Το άρθρο 9Α της 
αναθεωρημένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως εξής:

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί, από κοινού με το Συμβούλιο, νομοθετικά και
δημοσιονομικά καθήκοντα. Ασκεί καθήκοντα πολιτικού ελέγχου και συμβουλευτικά
καθήκοντα υπό τους όρους που προβλέπονται στις Συνθήκες. Εκλέγει τον πρόεδρο της
Επιτροπής.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της 
Ένωσης. Ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τους επτακόσιους πενήντα, συν τον πρόεδρο. Η 
εκπροσώπηση των πολιτών είναι αναλογική κατά φθίνουσα τάξη, με ελάχιστο όριο έξι 
μελών ανά κράτος μέλος. Κανένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει περισσότερες από 
ενενήντα έξι έδρες.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει ομόφωνα, μετά από πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και με την έγκρισή του, απόφαση για τον καθορισμό της σύνθεσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σεβόμενο τις αρχές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

3. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται για πέντε έτη με άμεση, καθολική,
ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και το προεδρείο του μεταξύ των
μελών του.

Το άρθρο 190 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής:

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει σχέδιο για τη θέσπιση των αναγκαίων
διατάξεων με στόχο την εκλογή των μελών του με άμεση και καθολική ψηφοφορία κατά 
ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη ή σύμφωνα με κοινές αρχές όλων των κρατών 
μελών.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από 
την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία 

                                               
1 Η πολιτική συμφωνία για την ανακατανομή των εδρών  επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14 
Δεκεμβρίου 2007. Η απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 9Α(2) ΣΕΕ θα εγκριθεί επισήμως μόνο αφού τεθεί σε 
ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβώνας – αν και, όπως αναφέρει το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 10 περί 
μεταβατικών διατάξεων, «εγκαίρως πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2009». 
2 Εάν η Κροατία προσχωρήσει στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του Κοινοβουλίου του 2009-14, οι έδρες 
της θα προστεθούν προσωρινά στις 751, σύμφωνα με το προηγούμενο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 
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των μελών που το απαρτίζουν, θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές 
τίθενται σε ισχύ μετά την έγκρισή τους από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , αποφασίζοντας μέσω κανονισμών με δική του 
πρωτοβουλία σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,, αφού ζητήσει τη γνώμη της 
Επιτροπής και με την έγκριση του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει με ειδική 
πλειοψηφία, θεσπίζει τους κανόνες και τους γενικούς όρους που θα διέπουν την 
εκπλήρωση, των καθηκόντων των μελών του. Κάθε κανόνας ή όρος σχετικά με το
φορολογικό καθεστώς των μελών ή των πρώην μελών υπάγεται στην ομοφωνία στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου.

Μολονότι το Κοινοβούλιο προτίμησε να μην επιμείνει σε μια ενιαία εκλογική διαδικασία ή, 
όπως είχε συζητηθεί, σε μια μεταρρύθμιση του καθεστώτος των προνομίων και ασυλιών κατά 
τη διάρκεια της συνταγματικής αναδιαπραγμάτευσης, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σε 
άλλα θέματα. Το πρώτο καθεστώς των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θεσπίστηκε το
20031. Παρόμοια, το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφωνήθηκε 
επιτέλους το 20052.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή επανήλθε στο ζήτημα των δικαιωμάτων του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι για τους πολίτες που κατοικούν σε κράτος μέλος άλλο από το δικό τους –
αυξανόμενος αριθμός ατόμων, που σήμερα αντιπροσωπεύει άνω του 1,5% του συνολικού 
πληθυσμού της ΕΕ. Ανησυχώντας δικαίως για τη συνεχιζόμενη μείωση της συμμετοχής στις 
ευρωπαϊκές εκλογές, η Επιτροπή επιζητεί τώρα να αναθεωρήσει την οδηγία 93/109 για τις 
λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος 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 υπήκοοι3. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τις προτάσεις της 
Επιτροπής για την απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη 
δήλωση εγγραφής σε εκλογικούς καταλόγους ή τη δήλωση υποψηφιότητας και με την εκ 
μέρους των κρατών μελών επαλήθευση της βασιμότητας των δηλώσεων αυτών. Εντούτοις, το 
Κοινοβούλιο διαφωνεί με την πλήρη απαγόρευση που εισάγει η νομοθεσία του 1993 για την 
υποψηφιότητα σε περισσότερα του ενός κράτη για τις ίδιες εκλογές, και ζητά από το 
Συμβούλιο να χαλαρώσει τους ισχύοντες περιορισμούς. Το Κοινοβούλιο βασίζει τη θέση του 
στο γεγονός ότι, ενώ το άρθρο 8 της Πράξης του 1976 απαγορεύει τη διπλή ψήφο, δεν 
υπάρχει τέτοια ρητή απαγόρευση για τις υποψηφιότητες και ότι, επιπλέον, η επέκταση του 
υπερεθνικού χαρακτήρα της πολιτειακής οντότητας της ΕΕ εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από 
την ενδεχόμενη δυνατότητα να ψηφίζει κάποιος υποψηφίους διαφορετικής εθνικότητας από 
τη δική του. Το Κοινοβούλιο επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει ότι το κράτος κατοικίας δεν θα 
υποχρεούται αυτομάτως να εμποδίζει έναν πολίτη να ψηφίσει αν έχει στερηθεί τα εκλογικά 
του δικαιώματα σε ένα άλλο κράτος. Οι βουλευτές του ΕΚ αισθάνονται ότι, και στις δύο 
περιπτώσεις, θα έπρεπε να εναπόκειται στα ενδιαφερόμενα κράτη να αποφασίσουν κατά 
περίπτωση, ώστε να αποτρέπονται οι διακρίσεις. Επικαλούνται τις διατάξεις που εισήχθησαν 
με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, σύμφωνα με τις οποίες κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα του 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου
2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ΕΕ L 
297, 15.11.2003.
2 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη θέσπιση του καθεστώτος των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ), ΕΕ L 262, 07.10.2005.
3 ΕΕ L 329, 30.12.1993. 
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εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές στο κράτος κατοικίας του, 
υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες του κράτους αυτού1.

                                               
1 Έκθεση Duff (A6-0267/2007) σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 
93/109/EΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος 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. Εγκρίθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2007 (Κείμενα 
που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0410). Το ζήτημα δεν έχει λυθεί ακόμη. 
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