
DT\706091EL.doc PE400.476v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

31.1.2008

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

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Andrew Duff



PE400.476v02-00 2/6 DT\706091EL.doc

EL

Η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

I. ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγεται άμεσα με καθολική ψηφοφορία αποτελεί 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό της συνταγματικής τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη το 1951 
το άρθρο 20 της Συνθήκης του Παρισιού για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και 
Χάλυβα προέβλεπε μια Συνέλευση αποτελούμενη από «αντιπροσώπους των λαών των κρατών 
που έχουν συνενωθεί στην Κοινότητα». Το άρθρο 21(3) ανέφερε:

Η Συνέλευση καταρτίζει σχέδια διεξαγωγής εκλογών με άμεση καθολική ψηφοφορία 
κατά ομοιόμορφη διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη. 

Το Συμβούλιο θεσπίζει ομοφώνως τις σχετικές διατάξεις τις οποίες συνιστά στα κράτη 
μέλη να αποδεχθούν κατά τους συνταγματικούς τους κανόνες. 

Η ίδια αυτή διάταξη εγκρίθηκε με το άρθρο 138(3) της Συνθήκης της Ρώμης (1957) για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας1.

Η Κοινή Συνέλευση της ΕΚΑΧ ζήτησε την εφαρμογή της διάταξης ήδη το 19542. Το 1960 η 
Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση κατάρτισε μια Σύμβαση για την καθιέρωση άμεσης 
εκλογής και την υπέβαλε προς εξέταση στο Συμβούλιο3. Δεν σημειώθηκε όμως καμία 
πρόοδος στο θέμα αυτό, έως ότου η σύνοδος κορυφής της Χάγης του Δεκεμβρίου 1969 το 
επανέφερε στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Η έκθεση Vedel (1972), την οποία 
παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστούσε να εφαρμοστεί σύντομα η διάταξη της 
Συνθήκης για την άμεση εκλογή4. Ο Vedel υποδείκνυε ότι ο όρος «ομοιόμορφη εκλογική 
διαδικασία» δεν έπρεπε να γίνεται κατ’ ανάγκη αντιληπτός με την έννοια ότι επιβαλλόταν να 
επιτευχθεί μεμιάς πλήρης ομοιομορφία του εκλογικού συστήματος: το Κοινοβούλιο 
μπορούσε να προχωρήσει προς έναν ενιαίο εκλογικό νόμο αφού πρώτα θα αποκτούσε 
πρόσθετη νομιμοποίηση χάρη στην πρώτη άμεση εκλογή του. 

Τον Δεκέμβριο του 1974 οι αρχηγοί κυβερνήσεων, που συνεδρίασαν στο Παρίσι υπό την 
προεδρία του Valéry Giscard d’Estaing, αποφάσισαν επί της αρχής να προχωρήσουν σε 
εκλογές με άμεση ψηφοφορία «όσο το δυνατόν συντομότερα … εντός του 1978 ή 
αργότερα»5. Αυτό συμπλήρωνε την απόφασή τους να επισημοποιήσουν τις δικές τους 
συνόδους κορυφής ad hoc με τη μορφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη αρχίσει να επανεξετάζει το δικό του σχέδιο Σύμβασης 
του 1960. Η έκθεση Patijn πρότεινε ένα άμεσα εκλεγμένο Κοινοβούλιο με πενταετή θητεία6.

                                               
1 Επίσης άρθρο 108 (3) της Συνθήκης Ευρατόμ. 
2 Έκθεση Teitgen, ΕΕ της 11.12.1954.
3 Έκθεση Dehousse, ΕΕ 37, 2.6.1960. 
4 Report of the Working Party examining the problem of the Enlargement of the Powers of the European 
Parliament, Bulletin of the European Communities, Supplement 4/72. 
5 Παράγραφος 12 της ανακοίνωσης των αρχηγών κυβερνήσεων, Παρίσι, 9-10 Δεκεμβρίου 1974. Το ΗΒ και η 
Δανία επιφυλάχθηκαν να λάβουν θέση. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ρώμης 
τον επόμενο Δεκέμβριο. 
6 Έκθεση Patijn, εγκρίθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1975· ΕΕ C 32, 11.2.1975. 
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Αρχικά θα εφαρμόζονταν τα εθνικά εκλογικά συστήματα αλλά μόνο για μια μεταβατική 
περίοδο, εν αναμονή της καθιέρωσης ενός περισσότερο ομοιόμορφου εκλογικού συστήματος, 
που αναμενόταν ότι θα ήταν έτοιμο για τις δεύτερες εκλογές. Η ψηφοφορία θα 
πραγματοποιούνταν σε ολόκληρη την Κοινότητα μέσα στο ίδιο τριήμερο. Οι διπλές 
βουλευτικές εντολές θα επιτρέπονταν αλλά δεν θα ενθαρρύνονταν. Συμφωνήθηκε επίσης ένας 
κατάλογος των αξιωμάτων σε επίπεδο ΕΚ που κρίθηκαν ασυμβίβαστα με την εντολή του 
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα κατανέμονταν (για τα τότε 9 κράτη μέλη) 355 
έδρες σε αναλογική βάση, ως εξής: Γερμανία 71, ΗΒ 67, Ιταλία 66, Γαλλία 65, Ολλανδία 27, 
Βέλγιο 23, Δανία 17, Ιρλανδία 13, Λουξεμβούργο 6. Τα προνόμια και οι ασυλίες των άμεσα 
εκλεγμένων βουλευτών του ΕΚ θα ήταν ίδια όπως των εθνικών ομολόγων τους. Η εθνική 
διακριτική ευχέρεια θα ίσχυε επίσης όσον αφορά το όριο ηλικίας για τους ψηφοφόρους και 
τους υποψηφίους, την πλήρωση χηρευουσών εδρών, τους κανόνες για τα πολιτικά κόμματα 
και τους όρους και προϋποθέσεις για τους βουλευτές του ΕΚ. Εν αναμονή της θέσπισης της 
ομοιόμορφης εκλογικής διαδικασίας, ο έλεγχος της εντολής των βουλευτών θα γινόταν από 
το Κοινοβούλιο. 

Η έκθεση Patijn αποδείχτηκε αρκετά πραγματιστική ώστε να ληφθεί ως διαπραγματευτική 
βάση από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Το μεγάλο εμπόδιο για μια συμφωνία 
εξακολουθούσε να είναι η άρνηση της βρετανικής κυβέρνησης να εγκρίνει εκλογικό σύστημα 
αναλογικού τύπου, στο οποίο οι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αντιστοιχούσαν σε 
γενικές γραμμές στις ψήφους που θα έπεφταν στην κάλπη. Μολονότι η έλλειψη ομοιόμορφης 
εκλογικής διαδικασίας προξένησε τότε μεγάλη απογοήτευση, μπορούμε να πούμε εκ των 
υστέρων ότι το Κοινοβούλιο ασφαλώς έκανε καλά να επιμείνει αρχικά στην καθιέρωση 
εκλογών με άμεση ψηφοφορία και να αναβάλει για αργότερα την τελειοποίηση του 
συστήματος.

Επιτέλους εκλογές με άμεση ψηφοφορία

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1976 το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για μια Πράξη περί της 
εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία. Η Πράξη, που έχει καθεστώς πρωτογενούς δικαίου και χρειάστηκε να 
επικυρωθεί από κάθε κράτος μέλος, προσαρτήθηκε σε μια απόφαση1.

Το Συμβούλιο δημιούργησε μια συνέλευση 410 βουλευτών (για τα τότε 9 κράτη μέλη), όπου 
τα τέσσερα μεγαλύτερα κράτη είχαν ίσο αριθμό εδρών. Αν και ο στόχος μιας μελλοντικής 
ομοιόμορφης εκλογικής διαδικασίας διατυπώθηκε εκ νέου, δεν τέθηκε χρονοδιάγραμμα για 
την επίτευξή του. Η ψηφοφορία θα διεξαγόταν μεταξύ Πέμπτης και Κυριακής. Εν αναμονή 
της διαμόρφωσης μιας ομοιόμορφης εκλογικής διαδικασίας, ο έλεγχος της εντολής των 
εκλεγμένων από το Κοινοβούλιο θα λάμβανε υπόψη τα επίσημα αποτελέσματα που θα 
ανακηρύσσονταν σε και από κάθε κράτος μέλος. Μια διαδικασία συνεννόησης με το 
Κοινοβούλιο προβλέφθηκε για τη διευθέτηση των λεπτομερειών2. Ύστερα από κάποια 
αργοπορία, οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 1979. 

Το νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο σύντομα αντιμετώπισε το ζήτημα της μετατροπής της Πράξης 
του 1976 σε ομοιόμορφη εκλογική διαδικασία. Η εκπόνηση της έκθεσης Seitlinger 
                                               
1 Απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου· ΕΕ L 278, 8.10.1976. 
2 Το ΗΒ και η Δανία προσάρτησαν δηλώσεις σχετικά με τα υπερπόντια εδάφη τους και η Γερμανία δήλωση 
σχετικά με το Βερολίνο. 
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εστιάστηκε στο ζήτημα της επέκτασης της αναλογικής εκπροσώπησης1. Πρότεινε 
πολυεδρικές εκλογικές περιφέρειες με 3 έως 15 έδρες και κατανομή τους σύμφωνα με το 
σύστημα D’Hondt και προέβλεπε τη δυνατότητα προτιμησιακής ψήφου για επιμέρους 
υποψηφίους εντός των συνδυασμών. Επισήμαινε ότι μπορούσε να υπάρξει απόκλιση από τον 
κανόνα λόγω «ειδικών γεωγραφικών ή εθνοτικών παραγόντων». Ο Seitlinger προσπάθησε 
επίσης να γίνει δεκτό ότι οι υπήκοοι ενός κράτους μέλους που διαμένουν σε άλλο επί 
περισσότερο από πέντε χρόνια πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στη χώρα διαμονής τους. Η 
διενέργεια της ψηφοφορίας προτάθηκε να περιοριστεί σε δύο ημέρες (Κυριακή και Δευτέρα). 
Εντούτοις, λόγω της γενικής πολιτικής κατάστασης στην Κοινότητα σε συνδυασμό με τη 
συνεχιζόμενη άρνηση του ΗΒ να εγκαταλείψει το απλό πλειοψηφικό του σύστημα με τις 
μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες, δεν επιτεύχθηκε πρόοδος στο Συμβούλιο. 

Παρόμοια τύχη περίμενε και τον Reinhold Bocklet, που ορίσθηκε εισηγητής επί του θέματος 
κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο (1984-89). Οι προσπάθειές του ναυάγησαν 
εξαιτίας των Βρετανών. Η εφευρετικότητα δεν κατόρθωσε να παντρέψει τα αναλογικά και τα 
μη αναλογικά εκλογικά συστήματα μέσα σε ένα πλαίσιο που να μπορεί αξιόπιστα να 
αποκληθεί «ομοιόμορφο» και ταυτόχρονα να επιφέρει συναίνεση στο Κοινοβούλιο ή στο 
Συμβούλιο. 

Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου και η ένταξη της Ανατολικής Γερμανίας στην 
Κοινότητα επέβαλαν την αναθεώρηση του αριθμού των γερμανών βουλευτών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Μετά τις εκλογές του 1989, ο Karel De Gucht ορίσθηκε εισηγητής επί του 
θέματος και κατόρθωσε να εκπονήσει δύο «προσωρινές εκθέσεις» που προώθησαν την 
κατάσταση. Στην πρώτη ο De Gucht επαναλάμβανε την παλαιότερη πρόταση του 
Κοινοβουλίου για τη χρησιμοποίηση του συστήματος D’Hondt2. Προβληματισμένος από την 
πτωτική συμμετοχή το 1984 και το 1989, εισήγαγε στη συζήτηση το πώς έπρεπε να 
πραγματοποιείται και να χρηματοδοτείται η προεκλογική εκστρατεία για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Στη δεύτερη έκθεσή του ο De Gucht πρότεινε να αυξηθούν οι έδρες της 
ενοποιημένης Γερμανίας σε 99, αφήνοντας τη Γαλλία, την Ιταλία και το ΗΒ με 87 έδρες3.
Τέλος, ο De Gucht πρότεινε ένα σύστημα συμπλήρωσης, όπου τα 2/3 των βρετανών 
βουλευτών θα εκλέγονταν με απλή πλειοψηφία σε μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες, αλλά 
το υπόλοιπο 1/3 θα κατανεμόταν ανάλογα με το σύνολο των ψήφων κάθε κόμματος. 

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου, το αδιέξοδο για το εκλογικό σύστημα 
ξεπεράστηκε τελικά τον Μάιο του 1977 εκλέχθηκε στο ΗΒ κυβέρνηση Εργατικών, που στο 
θέμα αυτό βοηθήθηκε από τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες. Για τις εκλογές του 1999 
εφαρμόστηκε στη Μεγάλη Βρετανία ένα σύστημα περιφερειακής αναλογικής εκπροσώπησης 
με κλειστούς συνδυασμούς (closed list system)4. Παρόμοιες μεταρρυθμίσεις έγιναν και στη 
Γαλλία, εγκαίρως για τις εκλογές του 2004. 

                                               
1 Έκθεση Seitlinger, εγκρίθηκε στις 10 Μαρτίου 1982 με 158 ψήφους υπέρ, 77 κατά και 27 αποχές· ΕΕ C 87, 
5.4.1982. Δείτε ωστόσο την επιφυλακτική γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (εισηγητής 
D’Angelosante). 
2 Έκθεση De Gucht, εγκρίθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1991 με 150 ψήφους υπέρ, 26 κατά και 30 αποχές· ΕΕ C 280, 
28.10.1991.
3 Έκθεση De Gucht, εγκρίθηκε στις 10 Μαρτίου 1993 με 207 ψήφους υπέρ, 79 κατά και 19 αποχές· ΕΕ C 115, 
26.4.1993. 
4 Η Βόρεια Ιρλανδία είχε σύστημα μεταφερόμενης μονοσταυρίας από το 1979, εξαιτίας της πιεστικής ανάγκης 
να αντανακλάται η μειοψηφικής άποψη. Το 1999 εκλέχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 10 Φιλελεύθεροι 
Δημοκράτες, 2 Πράσινοι, 2 του ουαλικού κόμματος Plaid Cymru και 3 του βρετανικού Κόμματος της 
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Χρήσιμες αλλαγές της Συνθήκης

Στο μεταξύ, η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) έκανε μερικά τολμηρά βήματα όσον αφορά 
την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 8Β(2) όριζε ότι:

… κάθε πολίτης της Ένωσης που κατοικεί σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι 
υπήκοος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο κράτος μέλος της κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους με τους 
υπηκόους του εν λόγω κράτους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την επιφύλαξη των 
λεπτομερέστερων διατάξεων που θεσπίζει το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα 
προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι 
διατάξεις αυτές μπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις όταν αυτό δικαιολογείται λόγω 
ειδικών προβλημάτων σε ένα κράτος μέλος.1

Αυτό πρόσφερε μια εξυπηρετική νομική βάση μέτρων για την τόνωση της υπερεθνικής 
εκλογικής πολιτικής και την αύξηση της συμμετοχής. 

Ταυτόχρονα, η Συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε το άρθρο 138 για να δώσει στο 
Κοινοβούλιο δικαίωμα σύμφωνης γνώμης σε σχέση με την πρόταση του Συμβουλίου για 
ομοιόμορφη εκλογική διαδικασία. Επίσης, εισήγαγε ένα νέο άρθρο 138Α που όριζε ότι: 

Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την 
ολοκλήρωση στα πλαίσια της Ένωσης. Συμβάλλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκής 
συνείδησης και στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης.

Η νίκη του Tony Blair τον Μάιο του 1977 είχε ευεργετική επίδραση στα καταληκτικά στάδια 
της διακυβερνητικής διάσκεψης που οδήγησε στην υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ. 
Πρώτον, η νέα Συνθήκη έβαλε ανώτατο όριο για το Κοινοβούλιο τις 700 έδρες – με 99 για τη 
Γερμανία και 87 για τη Γαλλία, την Ιταλία και το ΗΒ2. Στη συνέχεια πρόσθετε μια νέα, 
αινιγματική διάταξη:

Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας παραγράφου, ο αριθμός των αντιπροσώπων 
που εκλέγονται στο κάθε κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει τη δέουσα 
αντιπροσώπευση των λαών των κρατών που συνενώθηκαν στην Κοινότητα. 

Τρίτον, η Συνθήκη του Άμστερνταμ εισήγαγε ένα νέο εδάφιο που όριζε ότι η θητεία του 
Κοινοβουλίου είναι πενταετής3. Τέταρτον, η νέα Συνθήκη τροποποιούσε το άρθρο 190(4) 
(πρώην άρθρο 138(3)) ως εξής:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει σχέδιο για τη διεξαγωγή εκλογών με άμεση και 
καθολική ψηφοφορία κατά ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη ή σύμφωνα με 
κοινές αρχές όλων των κρατών μελών.4

                                                                                                                                                  
Ανεξαρτησίας (UKIP), πράγμα που πιστοποιεί τη σπουδαιότητα της αναλογικής εκπροσώπησης για τη 
δημοκρατική νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
1 Μετέπειτα άρθρο 19(2) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ). Η Συνθήκη του 
Μάαστριχτ κατέστησε αναγκαία την αναθεώρηση της Πράξης του 1976, κάτι που έγινε με την απόφαση  93/81 
του Συμβουλίου· ΕΕ L 33, 9.2.1993.
2 Άρθρο 138(2), μετέπειτα άρθρο 190(2). 
3 Η διάταξη αυτή, που μετέπειτα έγινε το άρθρο 190(3), απλώς κωδικοποιούσε την Πράξη του 1976. 
4 Έμφαση δική μου. 
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Η αναθεώρηση αυτή αντανακλούσε μια πραγματιστικότερη αντίληψη του Κοινοβουλίου, 
όπως είχε διατυπωθεί στην έκθεση De Gucht. Ειδικότερα, η αλλαγή θα επέτρεπε στους 
Ιρλανδούς να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη μεταφερόμενη μονοσταυρία αντί ενός 
συστήματος συνδυασμών με βάση τον μεγαλύτερο μέσο όρο. 

Τέλος, ένα νέο άρθρο 190(5) προστέθηκε επωφελώς στη Συνθήκη του Άμστερνταμ:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής και με την 
ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου, θεσπίζει τους κανόνες και τους γενικούς όρους που 
θα διέπουν την εκπλήρωση, των καθηκόντων των μελών του.
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