i Ανατύτωτ.ς)

ΕΙΣΗΠΠΊΚΙ! ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τοϋ σχεδίου νόμον «περί εκλογής αντιπροσώπον εί;
την
Συνέλευσιν
τον Εΰεωπαϊκων
Κοινοτήτων
(Εύεωπαϊ*
,
‘
_i 1
1
κόν Κοινοβούλιο·/).
17οίς τήι· Βονλΐ,ν τ0Γ

/:/././(ΐΎ·;ΐ·

Έχομεν τήν τιοιήν νά θέσωμεν υπ Ονε·, τον Σώυιατο: τά
κάτωθι':
Μέ τον Νόμον '4ό 1979 έκυρώθη ή Συνθήκη —ροσχ<· ρή
σεως τής ' Ελλάόο: εις τάς Εύρωταϊκάς Κοινότητα: καί άπό
1η; Ιανουάριου 198] είναι Ισότιμον μέλος με τά άλλα κράτη
μέλη αυτών. Άτεό της ημερομηνία; χύτης ή Χώρα μα: συμ
μετέχει εις τά τέσσαρα βασικά όργανα, μέ τά όποια έξασφαλίζετχι ή πραγματοποίηση τον σκοτών τη; Κοινότητα:,
ήτοι :
1. Γην Συνέλευσιν τον Εύρωπχϊκών Κοινοτήτων (Ευρω
παϊκόν Κοινοβούλιο·/).
2. Ιο Συμβούλιο·/ ' Γτονργών.
3. 1 ήν Επιτροπήν.
4. Τό Δικαστήριο·/.
Το τρωτόν των οργάνων τούτων, ασκεί τά; συμβουλευτι
κά; καί ελεγκτικά; εξουσία;, αίτινες τροβλέτονται ντο των
ιδρυτικών των Εύροιπαϊκών Κοινοτήτων Συνθηκών καί άλλων
Κοινοτικών Διατάξεο»·/. Ειδικότερο'/ τό οργανον τούτο έχει
τά; εξής βασικάς αρμοδιότητας :
α) Μέ τάς γνωμοδοτήσεις του συμμετέχει εις τήν νομο
θετικήν εργασίαν τής Κοινότητας.
β) Καταρτίζει, από κοινοί» μέ τό Συμβούλιου, τον προϋ
πολογισμόν, καί
γ) άσκεΐ πολιτικόν έλεγχον εις όλα τά στάδια τής άποφασιστικής πορείας τής Κοινότητας.
Πέραν όμως τούτο»·/, τό Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιο·/ είναι
τό οργανον εκείνο τό όποιον, ιός άντιπροσωπευτικόν τών Ευ
ρωπαϊκών λαών, συμμετέχει εις τήν χάραξιν τοϋ δρόμου τής
Ευρωπαϊκής ένοποιήσεως.
Μέλη του είναι οί άντιπρόσωποι τών Κρατών Μελών τής
Κοινότητας, εκλεγόμενοι. όΓ αμέσου καί καθολικής ψηφοφο
ρίας καί έπί πενταετεϊ θητεία.
Οί βασικοί κανόνες διά τήν έκλογήν τών άντιπροσοόπων
έτέΟησαν διά τής προσηρτημένης πράξεως εις τήν άπόφασιν
τοϋ Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 20ής
Σεπτεμβρίου 19/6. Διά τής αυτής πράξεως καΟωρίσΟη καί
ό αριθμός τών άντιπρόσούπων έκάστου Κράτους μέλους.
Έπί τή βάσει τών κανόνων τούτων καί τών εθνικών διατά
ξεων τών Κρατών Μελών. διενεργήθησχν. τον’ Ιούνιον τοϋ
1970, έκλογχί καί ήδη τά μέλη τοϋ Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου είναι εκλεγμένα άπ’ ευθείας άπό τούς λαούς τών Κρχτών Μελών.
"Ο αριθμός τών "Ελλήνων αντιπροσώπων εις τήν Συνέλευσιν καθωρίσθη. διά τοϋ άρθρου 10 τής Συνθήκης ΓΙροσχωρήσεως τής "Ελλάδος, εις είκοσι τέσσαρας (24), διά δέ τών
διατάξει·»·/ τοϋ άρθρου 23 τής αύτής Συνθήκης, ώρίσθη ότι
κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους 1981 ή "Ελληνική Δημοκρατία
προβαίνει εις τήν έκλογήν, μέ άμεσον καί καθολικήν ψηφο
φορίαν, τών άντιπροσώπων της εις τήν Συνέλευσιν καί ότι
άπό τής προσχωρήσεο»ς μέχρι τής διενεργείας τής εκλογής
οί αντιπρόσωποι υποδεικνύονται ύπό τοϋ "Ελληνικού Κοινο
βουλίου έκ τών μελών του. "Ηδη άπό τών αρχών τοϋ έτους
1981 ή Χώρας μας αντιπροσωπεύεται εις τό Ευρωπαϊκόν
Κοινοβούλιο·/ ύπό βουλευτών ύποδειχθέντων ύπό τής "Ελλη
νικής Βουλής.
Διά τοϋ ΰπ’ όψιν σχεδίου νόμου, καθορίζεται ό τρόπος
εκλογής καί αί διαδικασία', άναδείξεως τών άντιπροσώπων
μας εις τό Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιο·/.
Σημειωθήτω ότι αί διατάξεις τοϋ νόμου τούτου ενδέχεται
νά ΐσχύσουν έφ’ άπαξ, δοθέντος ότι αί μελλοντικά: έκλογαί
πρός άνάδειξιν τών έν λόγω αντιπροσώπων όλων τών Κρα
τών μελών προβλέπεται άπό τό άρθρο 7 τής προαναφερθείσης

Πράξεως τον Συμβουλίου των Ενρωταϊκών Κοινοτήτων νά
διενεργηθοΰν βάσει ενιαίας εκλογικής διαδικασίας, τό σχέδιο·/
τής ότοίας Οά κιιταρτισΟή ντ' αύτον τούτου τον Εύρωπαϊκοϋ
Κοινοβουλίου.
Λί βασικαί άρχαί τυϋ ντ’ οψιν νο'Τ-σχ-όίου. εν χναφοεχ
τρός τα κυρτότερα 1‘εματα τής εκλογής, έχουν ως εξής :
α) Δικαίωμα νήσον : Παρέχεται εις τούς κατά την ισχνόνσαν εκλογικήν νομοθεσίαν έχοντας τό δικαίωμα τον εκλέγεν
κατά τάς βουλευτικάς έκλογάς "Ελληνας τ-λίτας. τούς εγ
γεγραμμένους εις τους έκλογικ· ύ: καταλόγο ς τών Δήμων
καί Κοινοτήτων τον Κράτους, ίΐ ασπησις τ/» δίκαιοί νατος
τούτου καθίσταται ύποχρεωτική. ως και εις τάς βουλευτικάς
έκλογάς.
β) Π ροσόντα εκλόγιμων : "Ορίζονται τά αυτά μέ τά ίσχύυντ:: εις τάς βουλευτικάς έκ.λογάς. ήτοι τό 25ον έτος τής
ηλικίας καί νόμιμος ίκανότης τον εκλέγει·/ τών Ελλήνων πο
λιτών.
γ) Κωλύματα έιιλογιμότητος καί ασυμβίβαστα : Προβλέττεται νά ΐσχύσουν τά οριζόμενα έν άρθροις .76 καί Γ>7 τοϋ
Συντάγματος διά τούς βουλευτάς. διά τούς ότεοίους ϋεσπίζεται κώλυμα έκ.λογιμότητος διά την περί ής ό λόγος έκλογήν.
Πέραν τούτων θεσπίζεται ασυμβίβαστον τής ιδιότητας
τον αντιπροσώπου εις τό Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιο·/ προς την
ιδιότητα τοϋ-Βουλευτοϋ τοΰ "Ελληνικού Κοινοβουλίου;
δ) Δικαίωμα προτάσεως υποψηφίων καί καταρτίσεως
συνδυασμών : Παρέχεται μόνο εις τά πολιτικά κόμματα καί
εις συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων.
ε) Έκλογικαί Περιφέρεια’. : "Ολόκληρος ή "Ελλη ική
’Επικράτεια καθίσταται μία ενιαία εκλογική περιφέρει;, έξ
είκοσι τεσσάρων εδρών αντιπροσώπων.
στ) ’Εκλογικόν σύστημα-Κατανομή έδρών : Προβλέπεται
αμιγές αναλογικόν σύστημα, δοθέντος ότι αί έδρα', τών αντι
προσώπων κχτχνέμονται μεταξύ πάντων τών μετεχόντων τής
εκλογής συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζο
μένων κομμάτων άναλόγως τοϋ συνόλου τών εγκύρων
ψηφοδέλτιο»·/ τά οποία ούτοι Οά λάβουν εις ολόκληρον τήν
’Επικράτειαν, χωρίς τήν συνδρομήν οίασδήποτε προϋποθέσεως διά τήν συμμετοχήν εις τήν κατανομήν.
ζ) Εκλογή αντιπροσώπων έκάστου συνδυασμού : Δότη
προβλέπεται έπί τή βάσει τής σειράς προτάσεως καί άνακηρύξεως τών ύποψηφίο»·/ εις τούς συνδυασμούς τών κομμάτων
ή τών συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων.
Τούτέστιν προβλέπεται εκλογή ανάλογος μέ τήν
τοϋν βουλευτών 'Επικράτειας, άνευ ψήφων (σταυρών) προτιμήσεως ύπέρ τών υποψηφίων τών συνδυασμών.
η) Ί'ηφοφορία - Διαδικασία ταύτης : Πέραν ώρισμένο/ν
αναγκαίων ειδικών ρυθμίσεων, κατά τά λοιπά αί διατάξεις
ήτοϋ νομοσχεδίου παραπέμπουν πρός ανάλογο·/ εφαρμογήν
εις τάς περί τών διαδικασιών τής -ψηφοφορίας διά τάς βου
λευτικάς έκλογάς διατάξεις τής ίσχυούσης ’ Εκλογικής Νομο
θεσίας.
θ) Έξέλεγξις καί έκδίκασις τών εκλογών : Προβλέπονται
δύο (2) αρμόδια όργανα, ήτοι άφ’ ενός μέν ή Συνέλευσις τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιο·/) διά
τάς ενστάσεις αίτινες ήθελον άσκηθή έπί τή βάσει τών διχτάξεων τής περί έκλογής τών αντιπροσώπων πράξεως τοΰ Συμ
βουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 20ής Σεπτεμβρίου
1976 (ή άρμοδιότης χύτη έρείδεται έπί τοϋ άρθρου 11 τής
ιδίας Πράξεως). άφ’ ετέρου δέ τό κατά τό άρθρο·/ 100
τοϋ Συντάγματος Άνοϋτατον Ειδικόν Δικαστήριο·/ διά πάσας
τάς λοιπάς κατά τοϋ κύρους τών κατά τον παρόντα νόμον
έκλογών ενστάσεις.
Εΐδικώτερον, έπί τών έπί μέρους διατάξεων τοϋ νομοσχε
δίου εκτίθενται τά κάτωθι :
Έπί τοϋ άρθρου 1 : Εις τούτο περιελήφθησαν γενικαί δια
τάξεις αίτινες διέπουν τήν παρούσα έκλογήν, ως αί διατάζεις
περί άμέσου καθολικής καί μυστικής ψηφοφορίας, τών έχόντο»ν τό δικαίωμα τού εκλέγει·/ "Ελλήνων πολιτών, περί τοϋ υ
ποχρεωτικού τής άσκήσεως τοϋ έκλογικοϋ δικαιώματος, περί
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της μιας ενιαία; εκΛογικης περιφέρειας ες είκοσι τεσσάρων
(24) εδρών αντιπροσώπων καί περί του χρόνου διεξαγωγής
τής ψηφοφορίας. - _
Έπί του άρθρου 2 : Δι’ αυτοϋ ορίζονται τά προσόντα των
εκλόγιμων, τά κωλύματα έκλογιμότητος και ασυμβίβαστα.
' Ιοπί τού άρθρου 3 : Δι’ αΰτοϋ ρυθμίζονται τά θύματα τά
άοοοοώντα εις την ΰπο των κομμάτων η των συνασπισμών
συνεργαζομένων κομμάτων προτασιν των υποψηφίων καί
κατάρτισιν των συνδυασμών, τά. ονόματα καί εμβλήματα των
χο'υΐ'-ί.άτ(ον και tgjv c’jva^TT’.cu.ojV C’jVcpva^ouS'. gjv v.'yvx?.των

καί τάε αντιστοίχους κερί αυτών δηλώσεις, τά στοιχεία άτινα.
δέον νά περιέχη έκαστη πρότασις συνδυσμοΰ υποψηφίων καί
τήν ανσκήρυξιν τών συνευαεμών.
Διευκρινίζεται, ότι επειδή εις τον παρόντα νόμον δέν προβ/.έπονται ψήφοι (σταυροί) προτιμήσει·.'; υπέρ τών υποψηφί
ων τών συνδυασμών, άφίεται εις τά κόμματα ή τούς συνα
σπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων νά. καθορίσουν την σει
ράν προτάσεως καί άνακηρύξεως τών υποψηφίων, βάσει τής
οποία: καί Οά εκλεγούν, ήτοιι κατ’ άνάλογον έιεαου.ογήν τών
ισχυοντων οια την εκ/.ογην των βου/.ευτων Ιοπικρατειας.
Έπί του άρθρου 4 : Δι’ αΰτοϋ ρυθμίζονται θέματα άφορώντα εις τά ψηφοδέλτια και τους εκλογικούς -φακέλους.
Πέραν ώρισμένιον α-αγκοιίων ειδικών ρυθμίσεων, κατά τά
λοιπά γίνεται παραπομπή δι’ άνάλογον εφαρμογήν τών οι
κείων διατάξεων τής Εκλογικής Νομοθεσίας.
Έπί τοΰ άρθρου 5 : Δι’ αΰτοϋ ρυθμίζονται διαδικαστικά
θέματα τής ψηφοφορίας, διαλογής ψήφων καί εξαγωγής τών
αποτελεσμάτων τής ψηφοφορίας υπό τών αρμοδίων Πρωτο
δικείων.
Καί διά τοϋ άρθρου τούτου, πέραν ωρισμενων αναγκαίων
ειδικών ρυθμίσεων, Πατά τά λοιπά γίνεται παραπομπή δι’
άνάλογον εφαρμογήν τών οικείων οι.".ταρεών τής Ιοκ.’.ογικής
Νομοθεσίας.
Έπί τοϋ άρθρου 6 : Δι’ αΰτοϋ ρυθμίζονται τά. θέματα τά
άφορώντα εις τήν εξαγωγήν τοϋ όλικοϋ άποτελέσματοςτής
ψηφοφορίας καί τήν κατανομήν τών εδρών υπό τής κατ’ άρΟρον 91 τής ’Εκλογικής Νομοθεσίας Άνωτάτης ’Εφορευ
τικής ’Επιτροπής.
Ώς προελέχθη, διά. τήν κατανομήν τών έδρών προβλέτεεται αμιγές αναλογικόν σύστημα.
Έπί τοϋ άρθρου 7 : Δι’ αΰτοϋ ρυθμίζονται Οέματα-'άφορώντα εις τήν άνακήρυςιν τών εκλεγοριενων αντιπροσώπων
βάσει τής σειράς τής προτάσεώε των. τήν γνωστοποίησιν
αυτών εις τό Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον και την Βουλήν τών
Έ/λ.ήνων καί τήν πλήρωσιν τών κενουμένων έδρών Έλλήνων αντιπροσώπων εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον.
Έπί τοϋ άρθρου 3 : Δι’ αΰτοϋ ρυθμίζονται θέματα άφοε<ώντα εις τήν εεελεγςιν και εκνικασιν των εκλογών και τά.
αρμόδια πρός τοϋτο όργανα, τά όποια, ώ: προελέχθη. είναι
£ν προκειμένω δύο. ήτοι ή Συ-.έλευσιε _ώ·.· Εύτωτεαϊκέϋν Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον! βάσει τοϋ άρθρου 11
τλε πεεί εκλογής των αντιεεροσωπ.ων Ιιράςεως του Συμβουλίου των Εύρωτεπΐκών Κοινοτήτων τήε 2υή: Σεπτεμβρίου
1970 καί το κατά τό άρθρου lull τοϋ Συντάγματος Άνώτατον
Ειδικόν Δικαστήριον. τοϋ όποιου ή αρμοδιότης ορίζεται ύπό
τοϋ άεθρου τούτου τοϋ προτεινομένυ νομοσχεδίου. Ωσαύτως
ρυθμίζονται θέματα έπαναλήψεως τήε ψηφοφορίας, λόγω
ματαιώσεως τχύτης η άκυρώσεως τής εκλογής.
Έπί τοϋ άρθρου 9 : Εις τοϋτο περιελήφθησαν τε/.τ.·.αί καί
έξουσιοδοτικαί όιπτάςεις άναγκαιαι. δια την εφαρμογήν τοϋ
παρόντος νόμου, ίδια έν περιπτώσει καθ’ ήν ή διενέργεια
τή; εκλογής των αντιπρόσωπων της Νώτας μα: ει: το Ευρω
παϊκόν Κοινοβούλιον συμπεσν; μ: την ημέραν διενεργείασ
τών κατά τά: διατάξεις τών άρ.!η;ω·< Μ καί Γ>3 τοϋ Συντάγμα
τος γενικών βουλευτικών εκλογών.
Έν Αθηναίε τή 22 .Μχίου 1' '31
Οι -'Υπουργοί
Έσωτεεικών
ΝΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

(! ικονοιιικών
,ΜΙΛΤ. ΕΗΕΡΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ'
Περ: εκλογής αντιπροσώπων εις τήν Συνέλευσιν τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον).
Άρ-Spov 1.
Εκλογή αντιπροσώπων.
1- Η ε/./.ογή τών εικοτι τεσσάρων 24
Ε/./.ήνων αντιπσοεωπων εις την Συνελευειν τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
άπον.αλουμένην και «Εύρωπαϊκόν Κοινοβούλιον». ο: ενερνχΤ.
τα: οι άμεσου καθολικής και μυετικής ψηφοφορίας τών έχόντων το δικαίωμα τοΰ έν.λέγειν πολιτών. κατά τάς διατάσεις
του apSpου 4 τοϋ Π .Δ. G50/1974 «περί κωδικοποιήσεως τών
ιεχυουεών διατάξεων τής Εκλογικής Νομο-5εείας». <5; έτροποποιήί ηεαν ύπο τοΰ άρόρου 1 τοΰ Ν. 626/1977 «περί τσοποποιήεεως και ευμπληρώεεως τοΰ ΰπ’ άρι-3. 650/1974 Π.Δ.
«περ: κωδικοπο-ήσεως τών ιεχυουεών διατάξεων τής Εκλο
γικής Ν ομο·3εσίας».
Ή ασκησις τοΰ έκλογικοΰ Δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
2. Δια τήν εκλογήν τούτων, ολόκληρος ή Ελληνική Επι
κράτεια αποτελεί μία-; ένιαίαν εκλογικήν περιφέρειαν.
3. Η ήμερα διεξαγωγής τής ψηφοφορίας καί ή διάρκεια
ταυττς ορίζεται έκάετοτ: διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδομενου προτάεε: τοΰ ΠρωΨυπουργοΰ καί τοΰ Ύπουργοΰ
τών Εσωτερικών τριάκοντα τουλάχιστον ημέρας προ τής
όριεόητομενης δ-ιά-τήν--ψηφοφορίαν.---- -------—----------------'Ap-Spov 2.
Ιυκ/.ογ.μ':. Κωλύματα έκλογιμότητος και άτυμβίβαετα.
1. Εκλόγιμο: οιά το Εύρωπαϊκόν Κοινοβούλιον είναι ο!
ενοντες το οικαιωμα του έκλεγεε-ΰα·. ν ατά τάς διατάξεις τοΰ
άρ-άρου 35 nap. 1 τοΰ Συντάγματος καί τοΰ άο-ΰοου 29 τοΰ
Π.Δ. 650/1974.
2. Αί περ: τών κωλυμάτων έκλογιμότητος τών βουλευ
τών διατάξεις τών παραγρ. 1, 2 καί 4 τοΰ άρ-5ρου 36 τοΰ
Συντάγματος καί τών παραγράφων 1 έως καί 4 τοΰ ά;3ρου
30 τοΰ Π .Δ. 6ό0/1974. ώς τοϋτο έτροποποιήόη διά τοΰ αρ•υρου 9 του Ν. 7S9/1978 «περί τροποποιήεεως καί συμπληρώεεως διατάξεων τοΰ Δημοτικού καί Κοινοτικοΰ Κωδικός
καί τή; Εκλογικής Νομο3εσίας». έχουν εφαρμογήν καί διά
τήν εκλογήν τών άντιπροτώπων εις τό Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον.
Τό κώλυμα τής έκλογιμότητος ισχύει καί διά τούς βουλευτάς τοΰ Ελληνικού Κοινοβουλίου.
3. Πέραν τών κατά τό άρύρον 6 τής Πράξεως τής προεηρτημένης εις τήν άπόφαειν τοΰ Συμβουλίου τών Εΰρωπαϊκών Κοινοτήτων τής 20ής Σεπτεμβρίου 1976 άναφερομένων
άευμβιβαετων. έχουν έφαρμογήν έν προκειμένω καί αί περί
τών ασυμβιβάστων τών βουλευτών διατάξεις τοΰ αρόρου 57
τοΰ Συντάγματος.
Προς τήν ιδιότητα τοΰ αντιπροσώπου εις το Ευρωπαϊκόν
Κοινοβούλιον είναι άευμβίβαετος ή ίδιότηε τοΰ βου/.ευτοΰ τήε
Ελληνικής Βουλής.
'Ap-Spov 3.
Πρόταεις υποψηφίων.
Ινατάρτιεις καί

άνακήρυξις συνδυασμών.

1. Δικαίωμα υποβολής προτάεεως υποψηφίων άντιπροσώπων έχουν μόνον τά Κόμματα ή ο! συνασπισμοί ευνεργαζομε
νών κομμάτων.
Α: περί τοΰ ονοματος καί έμβλήματες τών κομμάτων διατά
ξεις τοΰ 5:3ρου 37 Π.Δ. 650/1974 πλήν τής παρ. 4 αυ
τού εφαρμόζονται άναλόγως καί έ·. πσοκειμένω.
Αί κατά τάς ανωτέρω διατάξεις δηλώσεις τών κομμάτων
ή τών ευναεπιεμών συνεργαζομένων
κομμάτων επιδίδονται,
αντί τοΰ Π ροέδρου τής Βουλής, εις τόν Υπουργόν τών Εσω
τερικών.
'Ωσαύτως, έφαρμόζονται άναλόγως καί αί περί τής δ αφω·■·.:: ώ: πεόε τήν χεήειν όνόυ.ατοε ? ευ.βλήυ.ετοε διατάεειε
τοΰ άούοτυ :s τοΰ άΰτοΰ Π.Δ. 650 1974.'

