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Η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

III. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ιταλική διαμαρτυρία, που διατυπώθηκε κατά τη ΔΚΔ της Λισσαβώνας, σχετικά με τον 
αριθμό των εδρών της στο Κοινοβούλιο μετά το 2009 βασίστηκε εν μέρει στον ισχυρισμό ότι 
η νέα Συνθήκη θα μετατόπιζε τη βάση της σύνθεσης του Κοινοβουλίου από τον πληθυσμό 
στους πολίτες. Τα δύο αυτά μεγέθη είναι βεβαίως διαφορετικά, ιδίως στις χώρες, όπως η 
Ιταλία, που έχουν δείξει μεγαλύτερη απροθυμία από άλλες για την πολιτογράφηση των 
μεταναστών τους. 

Υπενθυμίζεται ότι η ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ εξαρτάται πλήρως από την απόκτηση της 
υπηκοότητας ενός κράτους μέλους. Δεν υπάρχει κανείς τρόπος να γίνει κάποιος πολίτης της 
ΕΕ χωρίς να έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως τροποποιείται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, είναι ρητή στο θέμα αυτό:

Άρθρο 8

Σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών 
της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της. Πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα 
κράτους μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την 
αντικαθιστά.

Άρθρο 8Α

1. Η λειτουργία της Ένωσης θεμελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

2. Οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Η ΕΕ δεν διαθέτει επομένως έναν μοναδικό ορισμό της ιθαγένειάς της, αλλά 27 εθνικές 
εκδοχές. Το φάσμα των νόμων περί ιθαγένειας στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ προκαλεί ζάλη1.
Ορισμένα κράτη παρέχουν ειδικά προνόμια σε υπηκόους τρίτων χωρών που οι πρόγονοί τους 
έχουν καταγωγή από το κράτος αυτό· άλλα το αποκλείουν κατηγορηματικά. Ορισμένα 
διαθέτουν κάποια εναπομείναντα δικαιώματα για τους πρώην αποικιακούς υπηκόους· άλλα 
όχι. Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τα πολιτικά δικαιώματα των υπερπόντιων εδαφών ή 
εξαρτώμενων εδαφών τους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δεν έχει υπάρξει καμία 
προσπάθεια της ΕΕ για εναρμόνιση των νόμων αυτών, μολονότι έχουν σημειωθεί πολλές 
περιπτώσεις μίμησης μεταξύ των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί 
ότι το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν δικούς τους κανόνες για την απόκτηση ή 
απώλεια της ιθαγένειας περιορίζεται από την ανάγκη τήρησης του δικαίου της ΕΕ2. Στο 
πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη απόφαση της Ισπανίας να πολιτογραφήσει πολλούς μετανάστες 
χωρίς διαβούλευση με τους εταίρους της συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή. 

                                               
1 Βλ. Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk and Harald Waldrauch (eds), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Institute for European Integration Research, Austrian 
Academy of Sciences, Vienna, January 2006. 
2 Βλ., για παράδειγμα, υπόθεση C-369/90 Micheletti [1992], Συλλογή Νομολογίας I-4239.
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Είναι σαφές ότι, εξαιτίας των μεγάλων διαφορών στις νομοθεσίες περί ιθαγένειας, υπάρχει 
άνιση πρόσβαση στα δικαιώματα της ιθαγένειας της ΕΕ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. 
Επιπλέον, κάθε άλλο παρά ομοιόμορφη είναι η κατάσταση των υπηκόων ενός κράτους 
μέλους που διαμένουν επί μεγάλο χρονικό διάστημα σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την περίπτωση απώλειας των εκλογικών δικαιωμάτων στο 
κράτος μέλος καταγωγής και τη δυνατότητα ή μη, κατά περίπτωση, απόκτησης εκλογικών 
δικαιωμάτων στο κράτος μέλος υποδοχής1. Αν προσθέσουμε το πλέγμα των 27 πολύπλοκων 
εκλογικών νομοθεσιών πάνω στις 27 νομοθεσίες περί ιθαγένειας, αντιλαμβανόμαστε αμέσως 
ότι θα ήταν πολύ αντιρεαλιστικό αλλά και απερίσκεπτο να δρομολογήσει η Ένωση ένα 
πρόγραμμα γενικής εναρμόνισης2.

Φαίνεται π.χ. να μην υπάρχει ρεαλιστική δυνατότητα να διευρυνθεί η εμβέλεια της 
νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές και στις δημοτικές 
εκλογές, ώστε να συμπεριλάβει τη συμμετοχή στις εθνικές και περιφερειακές βουλευτικές 
εκλογές. Μια τέτοια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ είναι βέβαιο ότι θα συγκέντρωνε τα πυρά 
των εθνικών κοινοβουλίων, κατηγορούμενη για κατάφωρη παραβίαση των δίδυμων αρχών 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Το περισσότερο που μπορούμε να ελπίζουμε 
είναι ότι τα κράτη θα συμφωνήσουν να εφαρμόσουν την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού στους 
τομείς αυτούς. 

Επιπροσθέτως, ένας ομοσπονδιακής νοοτροπίας πυρήνας κρατών ενδέχεται να επιχειρήσει 
ακόμη και ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την εκλογική νομοθεσία. Μια επέκταση των 
διμερών αμοιβαίων εκλογικών δικαιωμάτων, όπως ισχύει μεταξύ ΗΒ, Ιρλανδίας, Κύπρου και 
Μάλτας, θα ήταν ένας άλλος τρόπος να αναπτυχθούν τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών 
της ΕΕ χωρίς επίσημη παρέμβαση της ΕΕ3. Θα μπορούσε επίσης να αναμένεται μια αναφορά 
για το θέμα των εκλογικών δικαιωμάτων βάσει της νέας διάταξης της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας για τις πρωτοβουλίες των πολιτών4. Εν πάση περιπτώσει, αν ποτέ το πολιτικό 
κλίμα γίνει ευνοϊκότερο για την αναβάθμιση του πολιτικού περιεχομένου της ιθαγένειας της 
ΕΕ, το Συμβούλιο έχει πάντα τη δυνατότητα να διευρύνει την εμβέλεια των δικαιωμάτων 
ιθαγένειας χωρίς να είναι υποχρεωμένο να καταφύγει στις περιπλοκές μιας ΔΚΔ5.

Όση προσέγγιση κι αν επιτευχθεί όσον αφορά την εκλογική νομοθεσία, θα εξακολουθεί 
πάντα να υπάρχει το πρόβλημα του τρόπου κατανομής των εδρών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Έχουν άραγε εν προκειμένω πραγματική σπουδαιότητα οι αλλαγές που επέφερε 
η Συνθήκη της Λισσαβώνας στο άρθρο 9Α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον 
αφορά την ιθαγένεια της ΕΕ; Θα έπρεπε άραγε να μετράμε πολίτες της ΕΕ αντί για κατοίκους 
χωρών; Αν ναι, ποιοι ακριβώς είναι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ή ασπαζόμαστε την 
άποψη του Τζέιμς Μάντισον ότι, στη δημοκρατική πολιτεία, η κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση είναι περισσότερο δικαίωμα εκ γενετής παρά πολιτικό προνόμιο; Η αντίληψη 

                                               
1 Για παράδειγμα, οι πολίτες του ΗΒ χάνουν το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του ΗΒ ύστερα από 15 χρόνια 
διαμονής στο εξωτερικό. 
2 Η προσέγγιση της ΕΕ ήταν μέχρι στιγμής δικαιολογημένα διστακτική: βλ. οδηγία 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών 
της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια 
των κρατών μελών· ΕΕ L 158, 30.4.2004. 
3 Για μια διεξοδική εξέταση των ζητημάτων αυτών, βλ. Jo Shaw, The Transformation of Citizenship in the 
European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 2007. 
4 Άρθρο 8Β ΣΕΕ. 
5 Άρθρο 22 ΣΕΚ. 
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του Μάντισον υποδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αντιπροσωπεύει μόνο τους de 
jure πολίτες της ΕΕ (όπως προσδιορίζονται ρητά από τη Συνθήκη ΕΕ), αλλά επίσης 
αντιπροσωπεύει, και έχει υποχρέωση να φροντίζει, οποιονδήποτε άλλον που διαμένει στο 
έδαφος της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και των ξένων. Συνεπώς η 
καθιερωμένη μέθοδος κατανομής των εδρών στο Κοινοβούλιο βάσει του συνολικού 
πληθυσμού –για να μην αναφερθούμε στον αριθμό ψήφων στο Συμβούλιο– είναι η 
ενδεδειγμένη και δεν πρέπει να τροποποιηθεί. 

Τέλος, ας υπομνησθεί ότι, αν η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν τεθεί σε ισχύ εγκαίρως πριν 
από τον Ιούνιο του 2009, η κατανομή των εδρών για την περίοδο 2009-14 θα παραμείνει 
όπως προέκυψε από τη Συνθήκη της Νίκαιας (και τις επακόλουθες συνθήκες προσχώρησης). 
Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται ένας συγκριτικός πίνακας που δείχνει την ανταπόκριση των 
δύο προτάσεων στις απαιτήσεις της φθίνουσας αναλογικότητας.

Τα επιχειρήματα υπέρ της μεταρρύθμισης

Αναμφισβήτητα η ΕΕ έχει ήδη επιτύχει σημαντική πρόοδο στη δημιουργία των βασικών 
προϋποθέσεων για την ομοιόμορφη εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρά την 
έλλειψη ενιαίας εκλογικής νομοθεσίας. Από τα προβλήματα που είχαν εντοπίσει οι 
παλαιότεροι εισηγητές αυτού του θέματος, ορισμένα έχουν ήδη βρει ικανοποιητική λύση, και 
ειδικότερα:

 σε όλα τα κράτη μέλη έχει θεσπιστεί μια μορφή αναλογικής εκπροσώπησης·

 η διπλή εντολή έχει καταργηθεί·

 έχουν συγκροτηθεί και χρηματοδοτηθεί ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα·

 οι όροι και προϋποθέσεις για τους βουλευτές του ΕΚ πρόκειται σύντομα να 
εναρμονιστούν.

Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ζητημάτων τα οποία ίσως φάνηκαν προβληματικά στις απαρχές 
της καθιέρωσης της άμεσης εκλογής αλλά, με τη βοήθεια της πείρας, δεν φαίνονται πια έτσι –
όπως η εκλογιμότητα ανεξάρτητων υποψηφίων και ο έλεγχος των προεκλογικών δαπανών. 
Εδώ η εφαρμογή της εθνικής διακριτικής ευχέρειας και της εθνικής εκλογικής πρακτικής δεν 
φαίνεται να έχει προκαλέσει προβλήματα. 

Παρά τη μέχρι τούδε πρόοδο, η επικείμενη έκθεση καλείται να πραγματευθεί την 
αναθεώρηση της Πράξης του 1976 περί της άμεσης εκλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Δέκα χρόνια μετά την τελευταία εξέταση του φακέλου από το Κοινοβούλιο μέσω της έκθεσης 
Αναστασόπουλου, και έξι ολόκληρα χρόνια πριν τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε εφαρμόσιμη 
μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας (το 2014), η τωρινή στιγμή φαίνεται όντως 
κατάλληλη για τη δρομολόγηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων. 

Αν και όταν η Συνθήκη της Λισσαβώνας τεθεί σε ισχύ, οι βουλευτές του ΕΚ θα γίνουν πολύ 
ισχυρότεροι από σήμερα. Το Κοινοβούλιο χρειάζεται ένα εκλογικό σύστημα και μια 
εσωτερική οργάνωση που να είναι ανάλογα των νέων του καθηκόντων. Πάνω απ’ όλα, 
χρειάζεται να είναι περισσότερο ορατό από το κοινό, ώστε να γίνει το επίκεντρο του νέου 
ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου, το αποδεκτό φόρουμ της ενιαίας πολιτικής αγοράς: εκπόνηση 
ευρωπαϊκών νόμων και προϋπολογισμών και έλεγχος της εκτελεστικής εξουσίας. Μέχρι 
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στιγμής, η επιζήτηση πολιτικής νομιμοποίησης υπονομεύεται από τη συνεχιζόμενη μείωση 
της συμμετοχής στις εκλογές, από την πενιχρή κάλυψη που παρέχουν τα μέσα ενημέρωσης, 
από την απάθεια των πολιτικών κομμάτων, ακόμα και από τον λανθάνοντα φθόνο ορισμένων 
εθνικών κοινοβουλίων για την αύξηση των εξουσιών του1.

Μπορεί μια επίσημη μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας να θεραπεύσει αυτά τα 
προβλήματα; Τα κριτήριά μας για τη δρομολόγηση ενός νέου γύρου μεταρρυθμίσεων πρέπει 
να οριστούν προσεκτικά. Δεν επιζητούμε την ομοιομορφία για την ομοιομορφία. Η μέριμνά 
μας για τα νομιζόμενα προβλήματα σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ακολουθεί ρεαλιστική 
μεθοδολογία. Η πολιτική των, κατ’ ανάγκη, βαθμιαίων αλλαγών μπόρεσε με τα χρόνια να 
φέρει στο προσκήνιο πολλούς από τους στόχους που πρωτοδιατύπωσαν οι θεμελιωτές της 
Ένωσης κατά τη δεκαετία του 1950. Η μεταρρύθμιση αυτή είναι απίθανο να είναι η 
τελευταία: τα ισχυρά κοινοβούλια προσαρμόζονται χωρίς μεγάλη δυσκολία στις 
μεταβαλλόμενες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Στην περίπτωση της ΕΕ ο ρυθμός και η 
κλίμακα της μελλοντικής διεύρυνσης παραμένει ένας μεγάλος άγνωστος. Χωρίς να 
γνωρίζουμε το μέγεθος και τη διαμόρφωση της Ένωσης στο μέλλον, θα ήταν 
παρακινδυνευμένο να προσπαθήσουμε να διευθετήσουμε σήμερα την τελική τύχη της 
μεταεθνικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη. 

Αλλά γνωρίζουμε τουλάχιστον αρκετά τα εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης 
ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ένα ισχυρό, σφριγηλό, άμεσα εκλεγμένο Κοινοβούλιο πρέπει να 
βρίσκεται –και θα βρίσκεται– στην καρδιά του συστήματος διακυβέρνησης της Ευρώπης.

Απομένει λοιπόν ένας αρκετά μεγάλος αριθμός σημαντικών ζητημάτων που, αν 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, θα έκαναν την εκλογή του Κοινοβουλίου περισσότερο 
ομοιόμορφη απ’ όσο στο παρελθόν και θα απέφεραν οφέλη από την άποψη της συνοχής, της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης, της αποτελεσματικότητας και της πολυφωνίας. Κατά τη γνώμη 
του εισηγητή, τέτοια ζητήματα είναι τα εξής:

1) υποχρεωτική δημιουργία εδαφικών εκλογικών περιφερειών στα κράτη μέλη με τον 
μεγαλύτερο πληθυσμό·

2) δημιουργία συστήματος υπερεθνικών συνδυασμών για ένα μέρος των εδρών·

3) δυνατότητα δημιουργίας εκλογικών περιφερειών για καθορισμένες γλωσσικές 
κοινότητες·

4) δυνατότητα των υποψηφίων να εκτίθενται σε περισσότερες από μία εκλογικές 
περιφέρειες ή κράτη στις ίδιες εκλογές·

5) διευκόλυνση της ψήφου για τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε κράτος μέλος άλλο 
από το δικό τους·

6) επανεξέταση των διάφορων εκλογικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται,

7) ενθάρρυνση της καθιέρωσης προτιμησιακής ψήφου·

8) συμπύκνωση του χρονοδιαγράμματος της ψηφοφορίας·

                                               
1 Βλ. Παράρτημα III. Η συνολική συμμετοχή μειώθηκε από 63% το 1979 σε 45,6% το 2004. 
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9) χρονική μετατόπιση των εκλογών από τον Ιούνιο στον Μάιο·

10) δημιουργία καθεστώτος για τα προνόμια και τις ασυλίες των βουλευτών·

11) δημιουργία καθεστώτος για τον έλεγχο της εντολής των βουλευτών και την πλήρωση 
χηρευουσών εδρών·

12) εναρμόνιση των ορίων ηλικίας για τους εκλογείς και τους υποψηφίους.

Όποια κι αν είναι η έκβαση των συζητήσεών μας για την επιλογή μεταξύ κατοίκου και πολίτη 
ως στατιστικής βάσης για την κατανομή των εδρών στο Κοινοβούλιο, θα ήταν ίσως φρόνιμο 
να προστεθεί στην Πράξη μια διάταξη που να προβλέπει τακτική επανεξέταση της 
πραγματικής κατανομής κατά τη διάρκεια κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου. 
Ανάλογα με την έκταση των αλλαγών που θα γίνουν στην Πράξη –και με τη συνακόλουθη 
ενίσχυση της ομοιομορφίας– θα έπρεπε επίσης να εξετάσουμε ποιος θα ήταν ο ενδεδειγμένος 
τρόπος για να διαχειριστεί το Κοινοβούλιο τις μεταγενέστερες αλλαγές στη σύνθεσή του ή 
στην εκλογική διαδικασία με αποτελεσματικότητα και αμεροληψία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ψήφισμα σχετικά με την εκπόνηση σχεδίου εκλογικής διαδικασίας περιλαμβάνουσας 
κοινές αρχές για την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(έκθεση Αναστασόπουλου)1

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος του κ. De Vries σχετικά με την ενιαία εκλογική 
διαδικασία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Β4-0723/96)

- έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του για την ενιαία εκλογική διαδικασία και ιδιαίτερα τα 
ψηφίσματα της 10ης Οκτωβρίου 19912 και της 10ης Μαρτίου 19933,

- έχοντας υπόψη την Πράξη περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση του 
Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

- έχοντας υπόψη την πρόταση της 22ας Οκτωβρίου 1996 που κατέθεσε η κυβέρνηση της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής 
Διάσκεψης σχετικά με την ενιαία εκλογική διαδικασία στην οποία εμπεριέχονται τα βασικά 
στοιχεία του ψηφίσματος της 10ης Μαρτίου 1993,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 138, παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ και την τροποποίηση που 
επήλθε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 148 του Κανονισμού του,

- έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών (Α4-0212/98)

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη του Άμστερνταμ εισάγει την έννοια των "κοινών 
αρχών για όλα τα Κράτη Μέλη", υιοθετώντας έτσι τον προσανατολισμό που είχε ήδη 
υποδείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 1993, στο οποίο 
δεν είχε προταθεί ρητώς η θέσπιση ενιαίας εκλογικής διαδικασίας, είχαν όμως προταθεί 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κατέθεσε ενώπιον της 
βρετανικής βουλής ένα σχέδιο νόμου για την θέσπιση ενός αναλογικού και περιφερειακού 
εκλογικού συστήματος για τις ευρωεκλογές του 1999,

Γ. έχοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, θα οδηγήσουν κατά πάσα 
πιθανότητα στην προσχώρηση 10 νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ. έχοντας υπόψη ότι μεταξύ των κρατών μελών διαμορφώθηκε μία ευρύτατη συναίνεση 
όσον αφορά την ανάγκη προσδιορισμού ορισμένων κοινών αρχών,

                                               
1 Εγκρίθηκε στις 15 Ιουλίου 1998· ΕΕ C 292, 21.9.1998.
2 ΕΕ C 280 της 28.10.91, σελ. 141.
3 ΕΕ C 115 της 26.4.93, σελ. 121.
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1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των διαπραγματευτών της 
Διακυβερνητικής Διασκέψεως όσον αφορά τον καθορισμό κοινών αρχών; εκφράζει την 
πεποίθησή του ότι ήδη από τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές μπορεί να τεθεί σε ισχύ ένας 
ορισμένος αριθμός διατάξεων, οι οποίες αφορούν ειδικότερα το αναλογικό εκλογικό 
σύστημα, τον καθορισμό του ελάχιστου ορίου και τα ασυμβίβαστα, ενώ για άλλες διατάξεις 
σκόπιμο θα ήταν να υπάρξει μια σταδιακή προσέγγιση·

2. είναι της άποψης ότι η εισαγωγή ενός αναλογικού εκλογικού συστήματος είναι γενικώς 
αποδεκτή από όλες τις πλευρές και ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό εκλογικό 
σύστημα·

3. διαπιστώνει ότι η εισαγωγή ενός συστήματος χωρισμού της επικράτειας σε διάφορες 
εκλογικές περιφέρειες δεν μπορεί να τύχει ομοιόμορφης εφαρμογής και ότι θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με γνώμονα τον πληθυσμό εκάστου κράτους μέλους; τονίζει, ωστόσο, ότι ένα 
σύστημα χωρισμού της επικράτειας σε εκλογικές περιφέρειες δεν πρέπει να επηρεάζει την 
αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης που αναφέρεται στο άρθρο 2 της Πράξεως·

4. είναι της απόψεως ότι με την προοπτική της διαμόρφωσης μίας ευρωπαϊκής πολιτικής 
συνειδήσεως και της δημιουργίας ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ένα ποσοστό εδρών θα 
πρέπει να κατανέμεται βάσει του αναλογικού εκλογικού συστήματος σε μία ενιαία εκλογική 
περιφέρεια που θα απαρτίζεται από τις επικράτειες των κρατών μελών·

5. παρατηρεί ότι όσον αφορά την θέσπιση ενός ελαχίστου ορίου, τούτο πρέπει να είναι 
προαιρετικό και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% των εκπεφρασμένων στο σύνολο της 
επικρατείας ψήφων·

6. λαμβάνει υπόψη την αθρόα συμμετοχή κατά την εφαρμογή του συστήματος της 
προτιμησιακής ψήφου το οποίο ωστόσο κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
εφαρμόζει προαιρετικά·

7. θεωρεί ότι η κατάρτιση ευρωπαϊκών συνδυασμών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το στόχο 
της ισότητος μεταξύ ανδρών και γυναικών και ότι τα πολιτικά κόμματα είναι εκείνα που 
οφείλουν κατά βάση να μεριμνήσουν για την άμεση υλοποίηση του στόχου αυτού·

8. προτείνει να καθορισθεί ως περίοδος διεξαγωγής των ευρωεκλογών ο μήνας Μάιος κατά 
τρόπον ώστε να επιτραπεί η καλύτερη προσέλευση στις εκλογές αποφεύγοντας τις περιόδους 
των θερινών σχολικών διακοπών οι οποίες αρχίζουν στις αρχές του μηνός Ιουνίου σε πολλά 
κράτη μέλη·

9. συνιστά τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση του αριθμού των ημερών ψηφοφορίας, 
προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση επί μίας ενιαίας ημέρας ή, εάν αυτό δεν καταστεί 
δυνατό, επί δύο κατ' ανώτατο όριο ημερών, π.χ. του Σαββάτου και της Κυριακής·

10. ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει το σχέδιο πράξεως και να το υιοθετήσει το ταχύτερο 
δυνατόν, ώστε να καταστεί δυνατή η θέση σε εφαρμογή του μόλις τούτο αποδειχθεί εφικτό·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κράτος 
μέλος

Πληθυσμός
(εκατομμ.) 

(1)

Νίκαια
2009-2014 

(2)

Νίκαια -
λόγος πληθυσμού/ 

βουλευτών ΕΚ
(3)

Λισσαβώνα
2009-2014 

Λισσαβώνα -
λόγος 

πληθυσμού/ 
βουλευτών ΕΚ

(3)

Μετα-
βολές
2009

DE 82,438 99 832 707 96 858 729 -3
FR 62,886 72 873 417 74 849 811 +2
UK 60,422 72 839 194 73 827 699 +1
IT 58,752 72 816 000 73 804 822  +1
ES 43,758 50 875 160 54 810 333 +4
PL 38,157 50 763 140 51 748 176 +1
RO 21,61 33 654 848 33 654 848
NL 16,334 25 653 360 26 628 231 +1
EL 11,125 22 505 682 22 505 682
PT 10,57 22 480 455 22 480 455
BE 10,511 22 477 773 22 477 773
CZ 10,251 22 465 955 22 465 955
HU 10,077 22 458 045 22 458 045
SE 9,048 18 502 667 20 452 400 +2
AT 8,266 17 486 235 19 435 053 +2
BG 7,719 17 454 059 18 428 833 +1
DK 5,428 13 417 538 13 417 538
SK 5,389 13 414 538 13 414 538
FI 5,256 13 404 308 13 404 308
IE 4,209 12 350 750 12 350 750
LT 3,403 12 283 583 12 283 583
LV 2,295 8 286 875 9 255 000 +1
SL 2,003 7 286 142 8 250 375 +1
EE 1,344 6 224 000 6 224 000
CY 0,766 6 127 667 6 127 667
LU 0,46 6 76 667 6 76 667
MT 0,404 5 80 800 6 67 333 +1

EU 27 492,881 736 669 675 751 657 175 +15

1) Στατιστικές πληθυσμού όπως διαβιβάστηκαν επισήμως στις 7 Νοεμβρίου 2006 από την Επιτροπή στο 
Συμβούλιο· βλ. έγγραφο 15124/06 που περιλαμβάνει τα στατιστικά στοιχεία όπως τα συνέλεξε η Eurostat.

2) Τροποποιημένη Συνθήκη της Νίκαιας. Κατανομή των εδρών σύμφωνα με το άρθρο 189 ΣΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της Πράξης Προσχώρησης BG/RO.

3) Οι αποκλίσεις από την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας υποδεικνύονται με έντονα τυπογραφικά στοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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