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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της πράξης περί της εκλογής των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική πλειοψηφία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976
(2007/2207(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πράξη περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 
άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, 
ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, όπως έχει τροποποιηθεί1,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη διαδικασία εκλογής του 
Κοινοβουλίου, ιδίως το ψήφισμά του της 15ης Ιουλίου 19982,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τη σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης 
Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 39 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη συνθήκη της Λισαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία 
υπογράφηκε στη Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 19 παράγραφος 2 και τα άρθρα 189, 190 και 191 της Συνθήκης 
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 38α και 45 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2008),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη ορίζει ότι το 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,

                                               
1 Απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (ΕΕ L 278 της 
8.10.1976, σ. 1.), όπως έχει τροποποιηθεί από την απόφαση 93/81 του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15) 
και την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1.)
2 ΕΕ C 292 της 21.9.1998, σ. 66 (έκθεση Αναστασόπουλου)
3 ΕΕ C 227 E της 4.9.2008, σ. 132 (Έκθεση Lamassoure-Severin)
4 Άρθρο 190 παράγραφος 4 ΣΕΚ
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία ανά πενταετία 
από το 1979, οι δε εξουσίες και η επιρροή που ασκεί έχουν ενισχυθεί προοδευτικά 
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρόκειται να αποκτήσει πολύ σημαντικές νέες 
εξουσίες δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά τη νομοθεσία και τον 
προϋπολογισμό, καθώς και την εκλογή και τον έλεγχο της Επιτροπής,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και χωρίς συμφωνία επί μιας ενιαίας εκλογικής 
διαδικασίας, έχει σημειωθεί σταδιακή σύγκλιση των εκλογικών συστημάτων καθ’ όλη τη 
περίοδο αυτή, κυρίως με την καθολική υιοθέτηση της αναλογικής εκπροσώπησης το 
1999, την επίσημη σύσταση πολιτικών κομμάτων σε επίπεδο ΕΕ1 και την κατάργηση της 
διπλής βουλευτικής ιδιότητας2,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
θεσπίστηκε επισήμως στη συνταγματική τάξη από τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών, υπό ορισμένες 
συνθήκες, στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές εκλογές σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό 
του κράτους του οποίου είναι υπήκοοι, και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο 
οποίος διακηρύχθηκε για πρώτη φορά στη Νίκαια το 2000, έχουν επίσης συμβάλει στη 
σταδιακή ανάπτυξη της μετα-εθνικής δημοκρατίας,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η αναγνώριση της σημαντικής δημοκρατικής 
λειτουργίας του Κοινοβουλίου από τους πολίτες παραμένει χαμηλή, ότι τα πολιτικά 
κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξακολουθούν να είναι αδύναμα, ότι οι προεκλογικές 
εκστρατείες συνεχίζουν να έχουν περισσότερο εθνικό από ό,τι ευρωπαϊκό χαρακτήρα, ότι 
η κάλυψη των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
εξακολουθεί να είναι ισχνή και ότι η συνολική συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη 
του Κοινοβουλίου έχει μειωθεί σταθερά, από 63% το 1979 σε 45,6% το 2004,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται έως σήμερα αρκετές ανακολουθίες 
μεταξύ των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη για τις εκλογές των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τις εκλογικές περιφέρειες των 
βουλευτών και τη χρήση της ψήφου με δήλωση προτίμησης,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένει χαμηλός ο αριθμός των ευρωπαίων πολιτών που 
ψηφίζουν στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ διαμένουν 
σε κράτος μέλος διαφορετικό του κράτους του οποίου είναι υπήκοοι, ο δε αριθμός των 
πολιτών αυτών που θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές είναι αμελητέος· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι απαιτήσεις διαμονής για το δικαίωμα του εκλέγειν ποικίλλουν μεταξύ των 
κρατών μελών, όπως και ο χρόνος μετά τον οποίο οι δικοί τους υπήκοοι που διαμένουν σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ χάνουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην πατρίδα τους,

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 
καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 
1).
2 Απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, άρθρο 1 παράγραφος 7 σημείο β).
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Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη είναι σε μεγάλο βαθμό ελεύθερα να καθορίζουν 
ποιος μπορεί να ψηφίσει στις ευρωεκλογές, οφείλουν να τηρούν τις γενικές αρχές του 
κοινοτικού δικαίου και δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο 
διαφορετικές κατηγορίες πολιτών της ΕΕ που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση1,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορεία της τρέχουσας πρότασης της Επιτροπής για 
διευκόλυνση της εκλογικής συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν σε κράτος 
μέλος διαφορετικό του κράτους του οποίου είναι υπήκοοι έχει διακοπεί στους κόλπους 
του Συμβουλίου· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, εν πάση περιπτώσει, οι προτάσεις της 
Επιτροπής δεν έχουν σκοπό να επιτρέψουν σε πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις να 
θέτουν υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα εθνικά ψηφοδέλτια για τις ίδιες εκλογές, 
παρότι η πράξη δεν το απαγορεύει2,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια σειρά άλλων ζητημάτων που πρέπει 
να εξεταστούν όσον αφορά τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
περιλαμβανομένου του ζητήματος των κατωφλιών, της ελάχιστης ηλικίας συμμετοχής 
στις εκλογές, της χρήσης ηλεκτρονικής κάλπης, της ίσης εκπροσώπησης των δύο φύλων 
στα ψηφοδέλτια, τα δικαιώματα των κοινοτήτων που ομιλούν μειονοτικές γλώσσες, την 
ημερομηνία και το χρονοδιάγραμμα της ψηφοφορίας, την επαλήθευση της εντολής των 
ευρωβουλευτών, την πλήρωση των κενών εδρών, και τα προνόμια και τις ασυλίες των 
ευρωβουλευτών,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών μεταξύ των κρατών 
μελών και το συνολικό μέγεθος του Σώματος έχουν αποτελέσει κρίσιμα ζητήματα σε όλες 
τις διακυβερνητικές διασκέψεις για την αναθεώρηση των Συνθηκών, καθώς και σε κάθε 
προσχώρηση νέου κράτους μέλους,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της Λισαβόνας επισημοποιεί την αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας στη σύνθεση του Κοινοβουλίου, και επιπλέον, ορίζει ότι το Κοινοβούλιο 
«απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης»3 – σε αντίθεση με τον 
τρέχοντα ορισμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως αντιπροσώπων «των 
λαών των κρατών που έχουν συνενωθεί στην Κοινότητα»4,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιθυμία που έχει εκφράσει στο παρελθόν το Κοινοβούλιο να 
επιλυθούν ορισμένες ανωμαλίες στις εθνικές εκλογικές πρακτικές και η βασική του 
πρόταση για εκλογή ενός αριθμού ευρωβουλευτών από έναν διακρατικό ψηφοδέλτιο, 

                                               
1 Υπόθεση C-145/04 Ισπανία κατά Ηνωμένου Βασιλείου [2006] (Γιβραλτάρ) και υπόθεση C-300/04 Eman και 
Sevinger κατά College van burgemeester en wethouders van Den Haag [2006] (Αρούμπα).
2 Βλ. την οδηγία 93/109/ΕΚ 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 (ΕΕ L 329 της 
30.12.1993, σ. 34), και το νομοθετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 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 (ΕΕ C 219 E της 28.8.2008, σ. 193) (έκθεση Duff).
3 Άρθρο 14 ΣΕΕ (ενοποιημένη έκδοση)
4 Άρθρο 189 ΣΕΚ
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έχουν γενικά αγνοηθεί,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει στο παρελθόν συμφωνήσει να εξετάσει το 
αίτημα του Κοινοβουλίου για αναθεώρηση του πρωτοκόλλου του 1965 σχετικά με τα 
προνόμια και τις ασυλίες, μόλις θα ετίθετο σε ισχύ το καθεστώς των μελών1,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει στο παρελθόν επί της 
επανεξέτασης της πράξης του 19762· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η τελευταία 
επίσημη επανεξέταση της εκλογικής διαδικασίας από το Κοινοβούλιο άρχισε πριν από 
πολλά χρόνια και συγκεκριμένα το 1998·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της διαδικασίας εκλογής των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να διατηρεί την πρακτική των ελεύθερων και δίκαιων 
εκλογών και δεν πρέπει να παραβιάζει τη συνολική αναλογική του συστήματος, ότι ο 
εκσυγχρονισμένος εκλογικός νόμος πρέπει να είναι βιώσιμος και κατανοητός και ότι οι 
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας πρέπει να τηρούνται πλήρως, ώστε 
να μην επιβληθεί μια ενιαία μορφή ως αυτοσκοπός·

1. αποφασίζει να μεταρρυθμίσει τη διαδικασία της εκλογής των μελών του, με σκοπό να 
καταστεί το Κοινοβούλιο πιο λαοφιλές σε ολόκληρη την Ένωση, να μειωθούν οι 
διαφορές μεταξύ των εκλογικών διαδικασιών των κρατών μελών και να ενισχυθεί η 
λογοδοσία του Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών που εκπροσωπεί·

2. προτείνει, συνεπώς, να εφαρμοστούν εγκαίρως οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις πριν από τις 
εκλογές του 2014:

(α) για να έλθουν πιο κοντά στον πολίτη τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα 
πρέπει να θεσπιστούν εδαφικές εκλογικές περιφέρειες σε όλα τα κράτη μέλη με 
πληθυσμό άνω των 20 εκατομμυρίων·

(β) τα κράτη μέλη θα δύνανται να συγκροτούν ειδικές εκλογικές περιφέρειες για την 
κάλυψη των αναγκών των κοινοτήτων που ομιλούν μειονοτικές γλώσσες·

(γ) για να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών, μέσω της διεύρυνσης του φάσματος των 
διαθέσιμων επιλογών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν υποχρεωτικά 
συστήματα ψήφου με δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με τα οποία ο ψηφοφόρος θα 
δύναται να επιλέγει μεταξύ των διαφόρων υποψηφίων που βρίσκονται στο 
ψηφοδέλτιο που προτιμά («ημι-ανοικτές λίστες») παρά μεταξύ κομματικών 
ψηφοδελτίων («κλειστές λίστες»)·

(δ) ο αριθμός των μελών που θα εκλέγονται από τα εθνικά ψηφοδέλτια θα είναι 750, ο 

                                               
1 Δήλωση της 3ης Ιουνίου 2005 των αντιπροσώπων των κρατών μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου.
2 Η δήλωση 6151/02 του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 2002 αναφέρει ότι «το Συμβούλιο κρίνει ότι οι 
διατάξεις της παρούσας Πράξης πρέπει να επανεξεταστούν πριν από τη δεύτερη εκλογή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που θα διεξαχθεί μετά την έναρξη της ισχύος των τροποποιήσεων της Πράξης του 1976, οι οποίες 
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας απόφασης» - ήτοι, πριν το 2009.
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δε αριθμός τους ανά κράτος μέλος θα κυμαίνεται από 5 κατ’ ελάχιστο έως 95 κατά 
μέγιστο έδρες·

(ε) για την αποφόρτιση της διαδικασίας κατανομής των κοινοβουλευτικών εδρών 
μεταξύ των κρατών μελών και την αποπολιτικοποίηση του ζητήματος, ανακατανομή 
των εδρών θα πραγματοποιείται, εάν δικαιολογείται αντικειμενικά από τη Eurostat, 
πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση. Η απόφαση θα λαμβάνεται με αυστηρώς 
δημογραφικά κριτήρια, βάσει του μόνιμου πληθυσμού και σύμφωνα με την αρχή της 
φθίνουσας αναλογικότητας, όπως έχει προταθεί από το Κοινοβούλιο και έχει 
συμφωνηθεί κατ’ αρχήν από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 20071. Η 
ανακατανομή πρέπει να ανακοινώνεται τουλάχιστον δώδεκα μήνες πριν το τέλος της 
θητείας·

(στ) για να διευρυνθούν οι επιλογές των ψηφοφόρων, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή 
διάσταση των προεκλογικών εκστρατειών και να αναπτυχθεί ο ρόλος των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, θα δημιουργηθεί μια πρόσθετη ενιαία εκλογική 
περιφέρεια που θα καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
αριθμός των μελών θα που εκλέγεται από αυτά τα διακρατικά ψηφοδέλτια θα είναι 
ίδιος με τον αριθμό των κρατών. Στα διακρατικά ψηφοδέλτια θα περιλαμβάνονται
υποψήφιοι από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών και θα εκπροσωπούνται 
ισότιμα τα δύο φύλα. Κάθε ψηφοφόρος θα μπορεί να ρίχνει μια ψήφο με το 
πανευρωπαϊκό ψηφοδέλτιο πέρα από την ψήφο του με το εθνικό ή περιφερειακό 
ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία θα γίνεται με δήλωση προτίμησης σύμφωνα με το 
σύστημα της «ημι-ανοικτής» λίστας, οι δε έδρες θα κατανέμονται σύμφωνα με τη 
μέθοδο Sainte-Laguë2·

(ζ) οι υποψήφιοι θα δύνανται, στην ίδια εκλογική αναμέτρηση, να κατέρχονται τόσο 
στην ευρωπαϊκή όσο και στην εθνική ή περιφερειακή εκλογική περιφέρειά τους· οι 
υποψήφιοι που διαμένουν επισήμως σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη και οι 
υποψήφιοι με διπλή ιθαγένεια που είναι εγγεγραμμένοι στους σχετικούς εκλογικούς 
καταλόγους δύναται να είναι υποψήφιοι σε περισσότερα από ένα εθνικά ή 
περιφερειακά ψηφοδέλτια κατά την ίδια εκλογική αναμέτρηση·

(η) συγκροτείται σε επίπεδο ΕΕ εκλογική αρχή, η οποία θα ρυθμίζει τη διενέργεια των 
εκλογών όσον αφορά τα πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια και θα ελέγχει την εντολή των 
βουλευτών που εκλέγονται από τα ψηφοδέλτια αυτά· η εκλογική αρχή θα 
αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, θα προεδρεύεται δε από 
την Επιτροπή·

(θ) για να γίνει πιο συναρπαστική η πανευρωπαϊκή φύση των εκλογών, οι κάλπες θα 

                                               
1 Δήλωση αριθ. 5 που προσαρτάται στην τελική πράξη της ΔΔ. Ο τύπος προβλέπει ότι ο λόγος μεταξύ του 
πληθυσμού και του αριθμού των 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 
κράτος μέλος με μεγαλύτερο πληθυσμό.
2 Η μέθοδος Sainte-Laguë χρησιμοποιεί ως διαιρέτες το 1, το 3, το 5, το 7 κ.λπ., και θα χρησιμοποιηθεί στις 
ευρωεκλογές του 2009 στη Γερμανία, στη Λεττονία και στη Σουηδία. Παράγει ένα σχετικώς πιο αναλογικό 
αποτέλεσμα από τη μέθοδο D'Hondt.
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πρέπει να ανοίγουν μόνο Σάββατα και Κυριακές·

(ι) τόσο για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στα κράτη μέλη εκείνα που οι σχολικές 
και πανεπιστημιακές διακοπές αρχίζουν τον Ιούνιο όσο και για να δίδεται στο 
νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο περισσότερες χρόνος να προετοιμαστεί για την εκλογή 
του Προέδρου της Επιτροπής, οι εκλογές θα διενεργούνται νωρίτερα και 
συγκεκριμένα τον Μάιο αντί του Ιουνίου1·

(ια) η ελάχιστη ηλικία για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν στις ευρωεκλογές 
θα είναι το 16ο έτος· η ελάχιστη ηλικία για την άσκηση του δικαιώματος του 
εκλέγεσθαι θα είναι το 18ο έτος·

(ιβ) το Κοινοβούλιο θα ελέγχει την εντολή των μελών του βάσει των αποτελεσμάτων 
που δηλώνουν επισήμως τα κράτη μέλη (περιλαμβανομένης και της πλήρωσης 
κενών εδρών) και δύναται να αποφαίνεται επί οποιασδήποτε διαφωνίας· το 
Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να μπορεί να αναλαμβάνει δράση κατά της έκπτωσης 
από το βουλευτικό αξίωμα με απόφαση κράτους μέλους σε περίπτωση και στον
βαθμό που οι σχετικές εθνικές διατάξεις αντίκεινται στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. είναι αποφασισμένο να μεγιστοποιήσει τη χρήση των τεχνικών της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, εφόσον οι τεχνικές αυτές είναι αποδεδειγμένα αξιόπιστες τόσο τεχνικά όσο 
και νομικά·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να 
βοηθήσουν τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο 
του οποίου είναι υπήκοοι να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές στη νέα πατρίδα τους·

5. καλεί τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν τους κανονισμούς τους όσον αφορά την αφαίρεση 
του δικαιώματος του εκλέγειν από υπηκόους που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος για τις 
εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που έχουν παρόμοιες 
αντιλήψεις να ενισχύουν τη διμερή τους συνεργασία, θεσπίζοντας αμοιβαία δικαιώματα 
ψήφου στις εθνικές εκλογές·

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί τον Ιούνιο του 2009, υπό το πρίσμα του
τότε καθεστώτος της Συνθήκης της Λισαβόνας, να εξετάσει εάν η βάση της σύνθεσης του 
Κοινοβουλίου από το 2014 επέκεινα θα πρέπει να στηρίζεται, όπως σήμερα, στους 
μόνιμους κατοίκους ή, αντιθέτως, στον αριθμό των ευρωπαίων πολιτών μιας δεδομένης 
ιθαγένειας που διαμένουν στην ΕΕ·

7. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο προτάσεις για την απαιτούμενη 
τροποποίηση των Συνθηκών, ώστε να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές, και 
συνεπώς, να προτείνει να απαραίτητα συνοδευτικά μέτρα, για να τεθούν εγκαίρως σε ισχύ 
οι μεταρρυθμίσεις πριν από τις ευρωεκλογές του 2014·

                                               
1 Όπως προτείνεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΕ C 285 Ε της 22.11.2006, σ. 137 
(έκθεση Duff).
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8. καλεί τη Διακυβερνητική Διάσκεψη για την εκλογική μεταρρύθμιση να τροποποιήσει 
επίσης το πρωτόκολλο του 1965 σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων με σκοπό τη θέσπιση ενός ενιαίου και υπερεθνικού καθεστώτος για τους 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1·

9. αναθέτει στο Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του πρωτοκόλλου για 
τα προνόμια και τις ασυλίες (ΕΕ C 303 E της 13.12.2006, σ. 830), όπου το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την 
πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει το καθεστώς των βουλευτών ως μερική βάση για την προβλεπόμενη 
αναθεώρηση (απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουνίου σχετικά με τη θέσπιση του καθεστώτος 
των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ΕΕ C 68 E της 18.3.2004, σ. 115).
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