
1 

 

 
 

 

UEF MANIFESTO 2014 

 
Όπωσ εγκρίκθκε από το  

XXIV Συνζδριο τθσ Ένωςθσ των Ευρωπαίων Φεντεραλιςτών, Βερολίνο, 16-17 Νοεμβρίου 2013  
 

Προσ Ομοςπονδιακή Ένωςη  
 
Η Ευρϊπθ διζρχεται μια περίοδο αναταραχισ και αβεβαιότθτασ. Η ίδια θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (EE) 
αντιμετωπίηει μεγάλο πρόβλθμα. Η μακρόχρονθ χρθματοοικονομικι κρίςθ, θ οποία ζχει 
οδθγιςει ςε οικονομικι ςταςιμότθτα, ανεργία και πολιτικό κατακερματιςμό, ζχει αποκαλφψει, 
όχι μόνο τισ αδυναμίεσ ςτο ςχεδιαςμό τθσ Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ζνωςθσ και τισ 
αδυναμίεσ των κεςμικϊν οργάνων τθσ ΕΕ, αλλά και μια ζλλειψθ δζςμευςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι 
ολοκλιρωςθ από τα κράτθ τθσ ΕΕ. Ωσ εκ τοφτου, θ EE ζχει χάςει τθν εμπιςτοςφνθ πολλϊν 
πολιτϊν.  
 
Για να καταφζρει να επιβιϊςει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ τα επόμενα χρόνια, κα πρζπει να 
ακολουκιςει τα μονοπάτια τθσ κοινωνικισ ειρινθσ, τθσ ευθμερίασ και τθσ πολιτικισ ενότθτασ. 
Μια ομοςπονδιακι Ευρϊπθ με ιςχυροφσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ είναι ο μόνοσ τρόποσ για να 
ανταποκρικεί ςε αυτιν τθν πρόκλθςθ. Η Ευρϊπθ δε κα είναι ενωμζνθ αν δεν είναι δθμοκρατικι, 
και δεν κα είναι δθμοκρατικι αν δεν είναι ομοςπονδία.  
 
Η διαδικαςία τθσ οικοδόμθςθσ μιασ γνιςιασ Ευρωπαϊκισ ομοςπονδιακισ ζνωςθσ μπορεί να 
ξεκινιςει ςιμερα με τθν ευρωηϊνθ και με τα κράτθ που ζχουν πραγματικά δεςμευτεί για τθν 
υιοκζτθςθ του ευρϊ. Είναι θ ευκφνθ των δικϊν μασ φορζων λιψθσ αποφάςεων να λάβουν όλα 
τα απαραίτθτα μζτρα για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων, να κζςει τισ υποκζςεισ μασ ςε τάξθ και 
να αποκαταςτιςει τθν εμπιςτοςφνθ.  
 
Καλοφμε, λοιπόν, τα πολιτικά κόμματα και υποψιφιουσ ςτισ εκλογζσ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου το 2014 να καταςτιςουν τθν επίτευξθ μιασ ομοςπονδιακισ ζνωςθσ κεντρικό κζμα 
τθσ εκςτρατείασ τουσ. Εκλογζσ με πραγματικι Ευρωπαϊκι διάςταςθ κα είναι ελκυςτικζσ για τουσ 
πολίτεσ και κα οδθγιςουν ςε μεγαλφτερθ προςζλευςθ.  
 
Καλωςορίηουμε, επομζνωσ, το γεγονόσ ότι τα Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα προτείνουν 
υποψιφιουσ για τθν προεδρία τθσ Επιτροπισ και για άλλεσ κζςεισ.  
 
Καλοφμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο να αναπτφξει τισ προτάςεισ του ςχετικά με τθ δομι τθσ 
ομοςπονδιακισ ζνωςθσ παράλλθλα με τουσ εκπροςϊπουσ των εκνικϊν κοινοβουλίων ςε μια 
διακοινοβουλευτικι  διάςκεψθ.   
 
Αντιμετωπίηοντασ τθν κρίςθ 
  
Οι φεντεραλιςτζσ πιςτεφουμε ότι μόνο θ μεγαλφτερθ δθμοςιονομικι ολοκλιρωςθ κα οδθγιςει 
τθν Ευρϊπθ εκτόσ κρίςθσ και κα εκπλθρϊςει τισ οικονομικζσ και δθμοκρατικζσ αξιϊςεισ τθσ 
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Ευρϊπθσ. Αυτι θ νζα πολιτεία πρζπει να ςχθματιςτεί γφρω από τα κράτθ, των οποίων το 
νόμιςμα είναι ι κα είναι ςφντομα το ευρϊ. 
 
Σε πρϊτθ φάςθ, θ ευρωηϊνθ χρειάηεται μία πραγματικι τραπεηικι ζνωςθ, εμπεριζχοντασ ζναν 
ευρωπαϊκό μθχανιςμό διάςωςθσ και ζνα ομοςπονδιακό ςχζδιο αςφάλειασ των κατακζςεων.  
Κακοριςτικι παρζμβαςθ χρειάηεται ακόμα προκειμζνου να διαχωριςτεί το εκνικό από το 
τραπεηικό χρζοσ. Οι κανονιςμοί πρζπει να είναι αυςτθροί, ξεκάκαροι και δίκαιοι. Σε εκνικό 
επίπεδο, θ δθμοςιονομικι πεικαρχία πρζπει να ςυνοδευτεί από οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ.  
Σε ευρωπαϊκό κακϊσ και εκνικό επίπεδο, μία καλφτερθ ιςορροπία πρζπει να επιτευχκεί μεταξφ 
τθσ δθμοςιονομικισ ςφγκλθςθσ και τθσ επζνδυςθσ ςτθν ανάπτυξθ και ςε κζςεισ εργαςίασ:  
θ δθμοςιονομικι ζνωςθ δεν είναι βιϊςιμθ χωρίσ κοινωνικι δικαιοςφνθ. Η αντιμετϊπιςθ τθσ 
ανεργίασ των νζων πρζπει να είναι θ προτεραιότθτα. 
  
Ζχει γίνει ξεκάκαρο ότι τα αμιγϊσ εκνικά προγράμματα ανάκαμψθσ είναι ςε μεγάλο βακμό 
αναποτελεςματικά. Μόνο δθμιουργϊντασ τα εργαλεία και τα εφόδια για κοινζσ Ευρωπαϊκζσ 
οικονομικζσ, βιομθχανικζσ και ενεργειακζσ πολιτικζσ μποροφμε να τονϊςουμε το εμπόριο και 
τθν ανταγωνιςτικότθτα , να ενιςχφςουμε τθν ζρευνα και τθν εκπαίδευςθ, να οικοδομιςουμε  
Διευρωπαϊκά δίκτυα και να ολοκλθρϊςουμε τθν ενιαία αγορά υπθρεςιϊν. 
  
Η UEF καλωςορίηει τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία που κα διαςφαλίηει τθν ευκφνθ για τον 
προχπολογιςμό ςε εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τϊρα προτρζπουμε τθν ευρωηϊνθ να 
προχωριςει άμεςα ςτθν αντιμετϊπιςθ του χρζουσ που καταςτρζφει τισ ευκαιρίεσ για πάρα 
πολλοφσ ευρωπαίουσ πολίτεσ. Χρειαηόμαςτε επαρκείσ τρόπουσ Ευρωπαϊκισ φορολόγθςθσ και 
νζα είδθ Ευρωπαϊκϊν εργαλείων για το χρζοσ για μία ενεργι ευρωπαϊκι κοινωνικι και 
οικονομικι πολιτικι.  
 
Χρειάηεται να αντικαταςτιςουμε τισ ςυμβατικότθτεσ τθσ ad hoc πολιτικισ με δθμοκρατικά 
νομιμοποιθμζνεσ πολιτικζσ και μζτρα ςυμπεριλαμβανόμενων των αυτόματων ςτακεροποιθτϊν, 
οι οποίοι ενιςχφουν τθν αλλθλεγγφθ και τθν ανάπτυξθ, για μία Ευρωπαϊκι κοινωνικι οικονομία 
τθσ αγοράσ, εάν επιτευχκοφν οι όροι και οι κανόνεσ τθσ δθμοςιονομικισ ςτακερότθτασ και των 
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν. 
  
Αυτά τα βιματα απαιτοφν τον μεταςχθματιςμό τθσ ευρωηϊνθσ ςε μία πραγματικι πολιτικι 
ζνωςθ. Και εκείνα τα κράτθ τα οποία προτίκενται να ενταχκοφν ςτο ευρϊ πρζπει να ςυνδεκοφν, 
όςο πιο ςτενά γίνεται, ςε αυτι τθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ. 
  
Ανακεώρθςθ Συνκικθσ. 
 
Η Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ εξαντλεί τα όριά τθσ, υπό τθν πίεςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ κρίςθσ.  
Η ανακεϊρθςι τθσ είναι αναπόφευκτθ, αν πρόκειται θ Ζνωςθ να ξεπεράςει τισ παροφςεσ 
δυςκολίεσ. 
 
Γι' αυτό τον λόγο, κάνουμε ζκκλθςθ για μία Συνταγματικι Συνζλευςθ το ςυντομότερο δυνατό, 
μετά από τισ Ευρωεκλογζσ του 2014 και το αργότερο τθν άνοιξθ του 2015. Η Συνζλευςθ αυτι, κα 
αποτελείται από ευρωβουλευτζσ, εκνικοφσ βουλευτζσ, τθν Επιτροπι και εκνικζσ κυβερνιςεισ. 
Αλλά κα πρζπει επίςθσ να προςεγγίςει και τα μζςα ενθμζρωςθσ, τα πολιτικά κόμματα, τθν 
κοινωνία των πολιτϊν και τθν κοινι γνϊμθ με άμεςο και αποτελεςματικό τρόπο. Το ζργο τθσ 



3 

 

πρζπει να περιλαμβάνει και τθν υποχρζωςθ εξιγθςθσ και αιτιολόγθςθσ των αποφάςεϊν τθσ. 
 
Η ατηζντα τθσ Συνζλευςθσ πρζπει να είναι ανοιχτι, αλλά διαμορφωμζνθ από μία ςυνεκτικι 
πολιτικι ςτρατθγικι, βαςιςμζνθ ςτθν επανακεμελίωςθ και ανανζωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
γφρω από μία ομοςπονδιακι πρωτοπορία. Κακικον τθσ κα είναι θ διατφπωςθ ενόσ νζου 
κεμελιϊδουσ νόμου που να παρζχει μία ςυμφωνία διαρκείασ για το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ τθσ 
Ζνωςθσ, μαηί με μία ςαφζςτερθ εικόνα του μζλλοντοσ. 
 
Η νζα Συνκικθ πρζπει επιπλζον να ενιςχφει τθν ικανότθτα δράςθσ τθσ Ζνωςθσ εςωτερικά και 
εξωτερικά. Πρζπει να είναι ζνα ιςχυρό ςυνταγματικό πλαίςιο εντόσ του οποίου οι κυβερνιτεσ και 
οι νομοκζτεσ να ζχουν τθ δφναμθ να πραγματοποιιςουν ςυνεκτικζσ και αποτελεςματικζσ 
επιλογζσ ςχετικά με τθν πολιτικι κατεφκυνςθ.  
 
Τα κράτθ-μζλθ οφείλουν να ςζβονται τισ αρχζσ και τισ αξίεσ τθσ Ζνωςισ τουσ, και θ ΕΕ πρζπει να 
είναι ςε εγριγορςθ και να αντιδρά αποτελεςματικά όταν πραγματοποιοφνται ςχετικζσ αλλαγζσ 
ςτα εκνικά ςυντάγματα.  
 
Μία γνιςια κοινι πολιτικι μετανάςτευςθσ και αςφλου είναι απαραίτθτθ για να 
πραγματοποιθκεί ο ευρωπαϊκόσ χϊροσ ελευκερίασ, αςφάλειασ και δικαιοςφνθσ. Οι ευκφνεσ για 
τον ζλεγχο των εξωτερικϊν ςυνόρων τθσ Ζνωςθσ πρζπει να μοιράηονται ςωςτά, και τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα των μεταναςτϊν να γίνονται απολφτωσ ςεβαςτά.  
 
Τα προξενικά δικαιϊματα τθσ ιδιότθτασ του Ευρωπαίου πολίτθ πρζπει να ενιςχυκοφν, και οι 
προξενικζσ κζςεισ τθσ ΕΕ να προαχκοφν. Οι Ευρωπαίοι πολίτεσ που ηουν ςε άλλα κράτθ-μζλθ τθσ 
ΕΕ κα ζπρεπε να επιτρζπεται να ψθφίηουν ςε όλεσ τισ εκλογζσ ςτον τόπο διαμονισ τουσ.  
Το φάςμα τθσ Πρωτοβουλίασ Ευρωπαίων Πολιτϊν κα ζπρεπε να διευρυνκεί και θ εφαρμογι του 
να γίνει πιο εφικτι. 
 
Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν κα γίνει ο παγκόςμιοσ παίκτθσ που φιλοδοξεί, εφόςον τα κράτθ-μζλθ 
τθσ δεν δεςμευκοφν ςοβαρότερα ςτθν ανάπτυξθ κοινισ εξωτερικισ, αμυντικισ πολιτικισ και 
πολιτικισ αςφάλειασ. Προσ το παρόν, θ Ευρϊπθ δεν αποτυγχάνει μόνο να υπεραςπιςτεί τισ δικζσ 
τθσ αξίεσ και τα δικά τθσ ςυμφζροντα, αλλά και να εκπλθρϊςει τθ δυναμικι τθσ να είναι μία 
κετικι πθγι ςτισ παγκόςμιεσ υποκζςεισ. Οι Ευρωπαίοι πολίτεσ ζχουν μία ιςχυρι αφοςίωςθ ςτθν 
ειρινθ.  
 
Για να επιτευχκοφν αυτοί οι ςτόχοι, θ ανακεϊρθςθ τθσ ςυνκικθσ πρζπει να πετφχει να 
προςαρμόςει τισ αρμοδιότθτεσ και να αυξιςει τισ εξουςίεσ των ευρωπαϊκϊν κεςμϊν όπου 
χρειάηεται. 
 
Ομόςπονδθ διακυβζρνθςθ 
 
Το βαςικό νζο ςτοιχείο του κεμελιϊδουσ νόμου κα είναι θ εγκακίδρυςθ μίασ ομοςπονδιακισ 
κυβζρνθςθσ, με ζναν ιςχυρό Υπουργό Οικονομικϊν, για τθ δθμοςιονομικι και οικονομικι ζνωςθ. 
Η ευρωηϊνθ πρζπει να ζχει τθ δικι τθσ δθμοςιονομικι ικανότθτα, ςυμβάλλοντασ ςτθν 
μακροοικονομικι ςτακερότθτα. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ΕΕ κα ζπρεπε να χρθματοδοτείται από 
αυκεντικά ίδιεσ αυτόνομεσ πθγζσ – όπωσ οι φόροι ςε εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ι ςτισ 
χρθματοπιςτωτικζσ ςυναλλαγζσ – οι οποίεσ, με τθν απομάκρυνςθ από το ςθμερινό ςφςτθμα των 
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απευκείασ εκνικϊν ςυνειςφορϊν, κα επιτρζψει ςτον πυρινα τθσ ομοςπονδίασ να ξεφφγει από 
τθν παράλυςθ τθσ «δίκαιθσ ανταπόδοςθσ».  
 
Η νζα ςυνκικθ πρζπει να επιτρζψει τθν προοδευτικι αμοιβαιοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ μζρουσ 
του εκνικοφ χρζουσ μζςα ςτθν ευρωηϊνθ, με αυςτθρζσ προχποκζςεισ. Θα πρζπει να άρει τθν 
απαγόρευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ του χρζουσ, διαςφαλίηοντασ παράλλθλα ότι το ομοςπονδιακό 
χρζοσ υπόκειται ςε περιοριςμοφσ αντίςτοιχουσ με αυτοφσ που επιβάλλονται ςτα κράτθ. 
Επιπλζον, οι ςθμερινοί κανόνεσ ομοφωνίασ για τισ αποφάςεισ που αφοροφν τισ ίδιεσ πθγζσ και 
το πολυετζσ οικονομικό πλαίςιο, πρζπει να τροποποιθκοφν.  
 
Καλφτερθ δθμοκρατία  
 
Η UEF πιςτεφει ότι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κα επιβιϊςει και κα ευθμεριςει μόνο εμβακφνοντασ ςε 
μία ευρωπαϊκι δθμοκρατία: δραςτθριοποιοφμαςτε για να ενδυναμϊςουμε τον ευρωπαϊκό 
δθμόςιο χϊρο, με τθν πλιρθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςε κάκε ςτάδιο τθσ ςυντακτικισ 
διαδικαςίασ.  
 
Θα ζπρεπε να μεταφζρουμε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τισ περιςςότερεσ εναπομείναςεσ 
εκτελεςτικζσ εξουςίεσ που τϊρα κρατά το Συμβοφλιο, τουλάχιςτον ςτο οικονομικό και 
δθμοςιονομικό πεδίο, μετατρζποντασ τθν Επιτροπι ςε μία αναγνωριςμζνθ κυβζρνθςθ που 
λογοδοτεί. Το μζγεκοσ τθσ Επιτροπισ πρζπει να μειωκεί, με τα μζλθ τθσ να προτείνονται από τον 
υποψιφιο Πρόεδρο και να εκλζγονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο.  
 
Τα δφο νομοκετικά ςϊματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο, κα πρζπει να είναι 
ιςότιμα. Η ςφνκεςθ του Κοινοβουλίου κα πρζπει να κακορίηεται από διαφανείσ, λογικοφσ και 
κατανοθτοφσ κανόνεσ, βαςιςμζνουσ ςτον πλθκυςμό των κρατϊν-μελϊν και με ςεβαςμό ςτθν 
αρχι τθσ φκίνουςασ αναλογικότθτασ. Με ςτόχο τθν οικοδόμθςθ πραγματικϊν ευρωπαϊκϊν 
πολιτικϊν κομμάτων και τθν ενίςχυςθ τθσ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ τθσ πολιτικισ, ζνασ αρικμόσ 
ευρωβουλευτϊν κα πρζπει να εκλζγεται ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο από υπερεκνικζσ λίςτεσ.  
Το Κοινοβοφλιο πρζπει να κερδίςει το δικαίωμα ςυναίνεςθσ ςε μεταβολζσ των ςυνκθκϊν και 
ςτθν ειςδοχι νζων κρατϊν.  
 
Οι περιοριςμοί ςτο φάςμα τθσ δικαιοδοτικισ αρμοδιότθτασ του Δικαςτθρίου κα πρζπει να 
αρκοφν, και θ πρόςβαςθ των ατόμων ςτο Δικαςτιριο να διευκολυνκεί.  
 
Βακφτερθ νομιμοποίθςθ 
 
Χρειάηονται ευζλικτεσ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ για τθν τροποποίθςθ των ςυνκθκϊν, οι οποίεσ 
κα πρζπει να τίκενται ςε ιςχφ είτε με τθν επικφρωςι τουσ από μία ενιςχυμζνθ πλειοψθφία 
κρατϊν-μελϊν και ευρωβουλευτϊν, είτε – ςε περίπτωςθ διεξαγωγισ πανευρωπαϊκοφ 
δθμοψθφίςματοσ – από μία πλειοψθφία κρατϊν-μελϊν και πολιτϊν. Τζτοιου είδουσ αλλαγζσ κα 
ευκυγραμμίςουν τθν ΕΕ με όλουσ τουσ άλλουσ ομοςπονδιακοφσ ι διεκνείσ οργανιςμοφσ.  
 
Τα κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ δεν μποροφν να πιεςτοφν να κάνουν τα ομοςπονδιακά βιματα που 
προτείνουμε εδϊ παρά τθ κζλθςι τουσ. Συγχρόνωσ, αυτά τα κράτθ δεν μποροφν να ζχουν τθ 
δυνατότθτα χωρίσ περιοριςμοφσ να επιλζγουν ότι κζλουν από τθν ΕΕ και να απορρίποτουν τα 
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υπόλοιπα. Περιςςότερεσ επιλογζσ “à la carte” και παρακάμψεισ ελλοχεφουν τον κίνδυνο να 
διαρραγεί θ ςυνοχι του κοινοτικοφ κεκτθμζνου. Η ζλλειψθ περιοριςμϊν ςθμαίνει αποςφνκεςθ.  
 
Για το λόγο αυτό, προτείνουμε τθ δθμιουργία μίασ νζασ κατθγορίασ μελϊν για κράτθ που 
επιλζγουν να μθν ςυμμετζχουν ςτθν ομοςπονδιακι ζνωςθ. Η κεςμικι ςυμμετοχι κα ιταν 
υποχρεωτικά περιοριςμζνθ. Θα απαιτοφνταν θ ςυνεχισ υποβολι ςτισ αξίεσ τθσ Ζνωςθσ, αλλά θ 
πολιτικι εμπλοκι ςτουσ ςτόχουσ και τισ πολιτικζσ τθσ Ζνωςθσ κα ιταν μειωμζνθ. Αυτό το νζο 
είδοσ ςυνδεδεμζνου μζλουσ κα αποτελοφςε μία βελτίωςθ του ςθμερινοφ Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου, και κα ιταν ανοιχτό και ςε όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτθ.  
 
Εφόςον καταςτεί ανζφικτο για όλα τα ςθμερινά κράτθ-μζλθ να ςυμφωνιςουν ςτθ μεταρρφκμιςθ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προσ αυτζσ τισ κατευκφνςεισ, κεωροφμε επιτακτικι τθν ςφγκλθςθ μίασ 
ςυντακτικισ ςυνζλευςθσ, με μζλθ του Ευρωπαϊκοφ και των εκνικϊν Κοινοβουλίων για τθν 
εγκακίδρυςθ ενόσ ςυντάγματοσ προσ αυτζσ τισ κατευκφνςεισ. Κάκε κοινοβοφλιο κα πρζπει να 
προςκλθκεί να ςυμμετάςχει ςε μία νζα αρχι για τθν Ευρϊπθ, αλλά θ Συνζλευςθ κα πρζπει να 
μπορεί να ξεκινιςει τισ εργαςίεσ τθσ ακόμθ και αν δεν αποφαςίςουν όλα να ςυμμετάςχουν ςε 
μία τζτοια διαδικαςία.  
 

 
Για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων, θ UEF Europe καλωςορίηει ζναν μεγάλο δθμόςιο διάλογο 
για τον «Θεμελιϊδθ Νόμο για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ», όπωσ αυτό παρουςιάςτθκε από τθν 
«Ομάδα Spinelli» του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου. 
 
Δεςμευόμαςτε να προωκιςουμε τθν υπόκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ομοςπονδιακισ Ζνωςθσ, προσ 
όφελοσ ενόσ κόςμου με περιςςότερθ ειρινθ και ευθμερία.  
 
Η UEF Europe προτείνει αυτό το μανιφζςτο ςτα πολιτικά κόμματα και τουσ υποψθφίουσ που κα 
κατζλκουν ςτισ εκλογζσ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο τον Μάιο του 2014. 
 
 


