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அரசியலமமைப்பு சர்வஜன வஜன வாக்ாக்கவாக்கெடுப்பு
த ஜன வால்விக்குப் பின்னர், இத் ஜன வாலிய பிர மை
மைந்திரி ாக்கரன்சி இரஜன வாஜினஜன வாமைஜன வா ாக்கசய்கி செய்கிறஜன வார்
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பாரியளவில் பிரதம மந்திரியின் அதியின் அதிகாரங்யின் அதிகஅதிகாரங்களளப் பலப்படுத்தும
ததர்தல்
விதிமுஅதிகாரங்களவிதிமுறையின் அதிகஅதிகாரங்களள
திருத்தியஅதிகாரங்களமக்கும
அரசியலஅதிகாரங்களமப்ப
திருத்தங்யின் அதிகள் மீதான அவரது சர்வஜன வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்பக்கு வாக்யின் அதிகாளர்யின் அதிகள்
அவமானயின் அதிகரமான ததால்விஅதிகாரங்களய வழங்கியதும, தநேற்று இத்தாலிய பிரதம
மந்திரி மத்தததயா ்வஜன வாக்கரன்சி அவரது இராஜினாமாஅதிகாரங்களவ அறிவித்தார்.
எதிர்பார்த்தஅதிகாரங்களத விட அதியின் அதிகமாயின் அதிக மியின் அதிகப்்வஜன வாக்கபரியளவில் 68 சதவீத
வாக்யின் அதிகளிப்படன், ்வஜன வாக்கரன்சியால் முன்்வஜன வாக்கமாழியப்பட்ட அரசியலஅதிகாரங்களமப்ப
திருத்தங்யின் அதிகள் 41 வீதம ஆதரவ,, 59 வீதம எதிர்ப்ப என்விதிமுறை விகிதத்தில்
வாக்யின் அதிகாளர்யின் அதிகளால் நிராயின் அதிகரிக்யின் அதிகப்பட்டன .
சுமார் யின் அதிகாஅதிகாரங்களல 12.30 க்கு, ்வஜன வாக்கரன்சி ததால்விஅதிகாரங்களய ஒப்பக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாள்ள இத்தாலிய
ததசிய ்வஜன வாக்கதாஅதிகாரங்களலக்யின் அதிகாட்சியில் ததான்றினார். அவருக்கு எதிரான
தீர்க்யின் அதிகமான வாக்யின் அதிகளிப்பின் அளஅதிகாரங்களவ அவர் ஏற்றுக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாண்டார் . சர்வஜன
வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்ப ததால்வியஅதிகாரங்களடந்ததற்யின் அதிகான "முழு ்வஜன வாக்கபாறுப்அதிகாரங்களபயும நோன்
ஏற்றுக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாள்கிதவிதிமுறைன்,” என்று ஒரு சிறிய உஅதிகாரங்களரயில் ்வஜன வாக்கதரிவித்த அவர்,
இத்தாலிய ஜனாதிபதி ்வஜன வாக்கசர்ஜிதயா மத்த்வஜன வாக்கரல்லாவிடம அவரது
இராஜினாமாஅதிகாரங்களவ சமர்பிக்யின் அதிக இன்று அவர் குர்ரினா்வஜன வாக்கல (Quiruinale)
ஜனாதிபதி மாளிஅதிகாரங்களயின் அதிகக்குச் ்வஜன வாக்கசல்லவிருப்பஅதிகாரங்களதயும தசர்த்துக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாண்டார் .
இந்த வாக்யின் அதிகளிப்பானது, 2008 தவால் ஸ்ட்ரீட் ்வஜன வாக்கபாறிவக்குப் பின்னர்
இத்தாலியில் நேஅதிகாரங்களடமுஅதிகாரங்களவிதிமுறைப்படுத்தப்பட்ட ்வஜன வாக்கரன்சியின் ஜனநோயயின் அதிகக் யின் அதிகட்சி
(PD)
அரசாங்யின் அதிகம
மற்றும
ஐதராப்பிய
ஒன்றிய
சிக்யின் அதிகன
்வஜன வாக்கயின் அதிகாள்அதிகாரங்களயின் அதிகயின் அதிகளுக்யின் அதிகான ஆழ்ந்த எதிர்ப்அதிகாரங்களப எதி்வஜன வாக்கராலிக்கின்விதிமுறைன .
முன்்வஜன வாக்கமாழியப்பட்ட அரசியலஅதிகாரங்களமப்ப திருத்தங்யின் அதிகள் ஐயத்திற்கிடமின்றி
பிற்தபாக்குத்தனமாயின் அதிக இருந்தன. “ஆம" வாக்குயின் அதிகள் வந்திருந்தால், பிரதம
மந்திரிஅதிகாரங்களயப் பதவியிலிருந்து இவிதிமுறைக்கும ்வஜன வாக்கசனட் சஅதிகாரங்களபயின் அதியின் அதிகாரங்யின் அதிகள்
இல்லாத மக்யின் அதிகளால்-ததர்ந்்வஜன வாக்கதடுக்யின் அதிகப்படாத ஒரு அஅதிகாரங்களமப்அதிகாரங்களபக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாண்டு
அச்சஅதிகாரங்களப மாற்விதிமுறைப்பட்டிருக்கும . பின்னர் பிரதிநிதியின் அதிகள் சஅதிகாரங்களப, சட்டமன்விதிமுறைத்தில்
எந்தவித அர்த்தமுள்ள எதிர்க்யின் அதிகட்சியும இல்லாமல் ஒரு சர்வாதியின் அதிகார
பலசாலியாயின் அதிக
ஆட்சி
்வஜன வாக்கசலுத்தும
ஒரு
பிரதம
மந்திரிஅதிகாரங்களய
்வஜன வாக்கபயரிட்டிருக்கும.
இந்த சர்வஜன வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்ப, ஐதராப்பிய ஒன்றியம மற்றும யூதரா
்வஜன வாக்கசலாவணியின்
யின் அதிகட்டஅதிகாரங்களமப்பிற்குள்
இத்தாலியின்
வங்கியியல்
்வஜன வாக்கநேருக்யின் அதிகடிஅதிகாரங்களயத்
தீர்ப்பதற்கு, வங்கியின் அதிகள்
மற்றும
ஐதராப்பிய
ஒன்றியத்திற்யின் அதிகான யின் அதிகஅதிகாரங்களடசி வாய்ப்பாயின் அதிக பார்க்யின் அதிகப்பட்டது . இத்தாலியின்
்வஜன வாக்கபாருளாதார மற்றும ்வஜன வாக்கதாழில்துஅதிகாரங்களவிதிமுறை பிஅதிகாரங்களதுறை பிணைப்ப சிக்யின் அதிகனக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாள்அதிகாரங்களயின் அதிக
மற்றும பாரிய தவஅதிகாரங்களல வாய்ப்பின்அதிகாரங்களமக்கு இஅதிகாரங்களடதய ்வஜன வாக்கபாறிந்து
தபாயுள்ள நிஅதிகாரங்களலயில், இத்தாலிய வங்கியின் அதிகள் பாரியளவில் 360 பில்லியன்
யூதரா வாராக் யின் அதிகடன்யின் அதிகஅதிகாரங்களள முயின் அதிகங்்வஜன வாக்கயின் அதிகாடுக்கின்விதிமுறைன . ஐதராப்பிய ஒன்றிய
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விதிமுஅதிகாரங்களவிதிமுறையின் அதிகள் யின் அதிகட்டஅதிகாரங்களளயிடும, "உள்-பிஅதிகாரங்களதுறை பிணைதயற்ப" (bauil-uin) பற்றிய விவாதம
அங்தயின் அதிக அதியின் அதிகரித்து வருகிவிதிமுறைது , அதன்படி நேலிந்த வங்கியின் அதிகள் அவற்றின்
வாடிக்அதிகாரங்களயின் அதிகயாளர்யின் அதிகளிடம இருந்ததா அல்லது இத்தாலிய வங்கி
பத்திரங்யின் அதிகளில் தங்யின் அதிகளின் பதுறை பிணைத்அதிகாரங்களத முதலீடு ்வஜன வாக்கசய்துள்ள சிறு
தசமிப்பாளர்யின் அதிகளிடம
இருந்ததா
பதுறை பிணைத்அதிகாரங்களத
எடுத்து அவற்றின்
இழப்பயின் அதிகஅதிகாரங்களள ஈடு்வஜன வாக்கசய்யும.
சர்வஜன வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்பின் ஒரு ்வஜன வாக்கவற்றியானது, சமூயின் அதிக ்வஜன வாக்கவட்டுக்யின் அதிகள்,
்வஜன வாக்கபருநிறுவன திவால்நிஅதிகாரங்களலயின் அதிகள் மற்றும இத்தாலிய ஆளும உயரடுக்கு
தயாரிப்ப ்வஜன வாக்கசய்து வரும "உள்-பிஅதிகாரங்களதுறை பிணைதயற்ப" தபான்விதிமுறை ஏஅதிகாரங்களனய
தாக்குதல்யின் அதிகள் மீதான ்வஜன வாக்கதாழிலாள வர்க்யின் அதிகத்தின் எதிர்ப்அதிகாரங்களப ஈவிரக்யின் அதிகமின்றி
ஒடுக்யின் அதிக நேயின் அதிகர்வதற்கு ்வஜன வாக்கரன்சிஅதிகாரங்களய அனுமதித்திருக்கும.
இந்த வாக்குயின் அதிகள் ஐதராப்பிய ஒன்றியம மீதான ஒரு பவிதிமுறைக்யின் அதிகணிப்பம
ஆகும, அதன் ஆஅதிகாரங்களதுறை பிணைக்குழு ்வஜன வாக்கரன்சியின் சர்வஜன வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்அதிகாரங்களப
ஆதமாதிக்யின் அதிகவம மற்றும "சரியான சீர்திருத்தங்யின் அதிகஅதிகாரங்களள" ்வஜன வாக்கயின் அதிகாண்டு
வருவதற்யின் அதிகாயின் அதிக அவஅதிகாரங்களர பயின் அதிகழவம அதன் தஅதிகாரங்களலவர் தஜான் குதளாட்
ஜஜூங்யின் அதிகர் மூலமாயின் அதிக தஅதிகாரங்களலயீடு ்வஜன வாக்கசய்தது.
்வஜன வாக்கதற்கு
ஐதராப்பா
எங்கிலும
சிக்யின் அதிகன
நேடவடிக்அதிகாரங்களயின் அதிகயின் அதிகஅதிகாரங்களள
வடிவஅதிகாரங்களமப்பதில் ஒரு முக்கிய பாத்திரம வகித்த தஜர்மனியின்
வலதுசாரி நிதி அஅதிகாரங்களமச்சர் ்வஜன வாக்கவால்ஃப்யின் அதிகாங் ்வஜன வாக்கசாய்பிள, “அவர் தவ்வஜன வாக்கவிதிமுறைாரு
அரசியல் முயின் அதிகாஅதிகாரங்களமச் தசர்ந்தவர் என்விதிமுறைாலும கூட, நோன் வாக்யின் அதிகளிப்பதாயின் அதிக
இருந்தால், நோன் அவருக்தயின் அதிக வாக்யின் அதிகளிப்தபன். … அவரது ்வஜன வாக்கவற்றிக்யின் அதிகாயின் அதிக
வாழ்த்துகிதவிதிமுறைன்,” என்று கூறி, ்வஜன வாக்கரன்சியின் சர்வஜன வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்அதிகாரங்களப
ஆதமாதித்திருந்தார்.
்வஜன வாக்கடானால்ட் ட்ரமப் அ்வஜன வாக்கமரிக்யின் அதிக ஜனாதிபதியாயின் அதிக ததர்வாகி ஒரு
மாதத்திற்குப் பின்னர் அது உலஅதிகாரங்களயின் அதிகதய அதிர்ச்சியூட்டி உள்ளதுடன் ,
ஐதராப்பிய அரசியல் ஸ்தாபயின் அதிகத்அதிகாரங்களத உலுக்கியுள்ள நிஅதிகாரங்களலயில் ,
ஐதராப்பிய மற்றும உலயின் அதிக முதலாளித்துவ அஅதிகாரங்களமப்பயின் அதிகளது ஆழ்ந்த
்வஜன வாக்கநேருக்யின் அதிகடிஅதிகாரங்களய இத்தாலிய சர்வஜன வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்ப அடிக்தயின் அதிகாடிடுகிவிதிமுறைது .
ஐதராப்பா எங்கிலும பாரிய ்வஜன வாக்கபருந்திரளான ்வஜன வாக்கதாழிலாளர்யின் அதிகள் மற்றும
இஅதிகாரங்களளஞர்யின் அதிகளிஅதிகாரங்களடதய, ஐதராப்பிய ஒன்றியம மற்றும அவற்றின் ததசிய
அரசாங்யின் அதிகங்யின் அதிகள் மீது ஆழ்ந்த தயின் அதிகாபம மற்றும அரசியல் ஏமாற்விதிமுறைம
நிலவகிவிதிமுறைது. ஐதராப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து ்வஜன வாக்கவளிதயறுவ்வஜன வாக்கதன பிரிட்டன்
வாக்யின் அதிகளித்து ்வஜன வாக்கவறும ஆறு மாதங்யின் அதிகளுக்கு பின்னர் நேடந்துள்ள
இத்தாலியின் சர்வஜன வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்ப, ஐதராப்பிய ஒன்றியத்திற்குள்
தங்கியிருப்பதற்யின் அதிகான பழஅதிகாரங்களமவாத -தஅதிகாரங்களலஅதிகாரங்களமயிலான அரசாங்யின் அதிகத்தின்
அஅதிகாரங்களழப்அதிகாரங்களப
நிராயின் அதிகரிப்பதாயின் அதிக
உள்ளது. பிரிட்டன்
அளவக்கு
இல்அதிகாரங்களல்வஜன வாக்கயன்விதிமுறைாலும
்வஜன வாக்கபாதுவான
யூதரா
்வஜன வாக்கசலாவணியின்

இதயதானத்தில்
உள்ளதும, மற்்வஜன வாக்கவிதிமுறைாரு
பிரதான
ஐதராப்பிய
்வஜன வாக்கபாருளாதாரமுமான ஒன்று இப்தபாது ஐதராப்பிய ஒன்றியம மற்றும
ஐதராப்பிய-ஆதரவ அரசாங்யின் அதிகத்திற்கு எதிராயின் அதிக வாக்யின் அதிகளித்துள்ளது.
ஆனால்
இத்தாலிய
சர்வஜன
வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்பிற்யின் அதிகான
எதிர்ப்ப ,
இதுவஅதிகாரங்களரயில், பிரதானமாயின் அதிக ஆக்தராஷமான ததசியவாத முஅதிகாரங்களவிதிமுறையீடுயின் அதிகஅதிகாரங்களள
வழங்கும சக்தியின் அதிகளால் ஏயின் அதிகதபாயின் அதிகமாக்யின் அதிகப்பட்டுள்ளது .
இத்தாலிய ஜனாதிபதி ்வஜன வாக்கசர்ஜிதயா மத்த்வஜன வாக்கரல்லா இன்று ்வஜன வாக்கரன்சியின்
இராஜினாமாஅதிகாரங்களவ ஏற்றுக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாள்வா்வஜன வாக்கரன எதிர்ப்பார்க்யின் அதிகப்படுகிவிதிமுறைது .
சர்வஜன வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்ப முடிவயின் அதிகளின் ்வஜன வாக்கவளிச்சத்தில் மறுபரீசிலஅதிகாரங்களன
்வஜன வாக்கசய்ய ்வஜன வாக்கரன்சிஅதிகாரங்களய அதனயின் அதிகமாயின் அதிக மத்்வஜன வாக்கத்வஜன வாக்கரல்லா வலியுறுத்தமாட்டா்வஜன வாக்கரன
எதிர்பார்க்யின் அதிகப்படுகிவிதிமுறைது .
ஜனாதிபதி பின்னர் ஒரு பதிய ்வஜன வாக்கபருமபான்அதிகாரங்களம அரசாங்யின் அதிகத்அதிகாரங்களத
உருவாக்யின் அதிக முடியுமா என்பஅதிகாரங்களதக் குறித்து பல்தவறு அஅதிகாரங்களமப்பரீதியிலான
மற்றும யின் அதிகட்சி தஅதிகாரங்களலவர்யின் அதிகளுடன் யின் அதிகலந்தாதலாசிப்பார் . எவ்வாறிருப்பினும
பிரதிநிதியின் அதிகள் சஅதிகாரங்களபயில் ஜனநோயயின் அதிக யின் அதிகட்சிதய (PD) ்வஜன வாக்கபருமபான்அதிகாரங்களமயில்
இருப்பதால், இது நிச்சயமின்றி உள்ளது. சமீபத்திய மாதங்யின் அதிகளில்
ஜனநோயயின் அதிகக் யின் அதிகட்சிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள ்வஜன வாக்கநேருக்யின் அதிகடி ஒரு பிரச்சிஅதிகாரங்களனயாயின் அதிக
உள்ளது.
ஜனநோயயின் அதிகக் யின் அதிகட்சிக்குள் உள்ள பிளவயின் அதிகள் இந்த வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்பக்கு
முன்னதாயின் அதிக
முழுஅதிகாரங்களமயாயின் அதிக
்வஜன வாக்கவளிப்பட்டிருந்தன .
முன்னாள்
ஸ்ராலினிசவாதியும மற்றும முன்னாள் பிரதமருமான Massuimo D’Alema
்வஜன வாக்கரன்சியின் அரசியலஅதிகாரங்களமப்ப திருத்தங்யின் அதிகஅதிகாரங்களள எதிர்த்தார். ஆனால் அவரது
யின் அதிகருத்து தவறுபாடுயின் அதிகள் முற்றிலுமாயின் அதிக தந்திதராபாயமானதாகும , அதாவது
எவ்வாறு சமூயின் அதிக அதிருப்திஅதிகாரங்களயக் யின் அதிகட்டுப்படுத்தி, இன்னும சிவிதிமுறைப்பாயின் அதிக
்வஜன வாக்கதாழிலாளர்-விதராத
நேடவடிக்அதிகாரங்களயின் அதிகயின் அதிகஅதிகாரங்களள
நேஅதிகாரங்களடமுஅதிகாரங்களவிதிமுறைப்படுத்துவது
என்பதில் தான் யின் அதிகருத்து தவறுபட்டிருந்தார் .
மத்த்வஜன வாக்கரல்லா ஒரு பதிய ஜனநோயயின் அதிகக் யின் அதிகட்சி பிரதமஅதிகாரங்களர நியமிக்யின் அதிகக்கூடும .
ஆனால் யின் அதிகடந்த ஐந்தாண்டுயின் அதிகளாயின் அதிக ்வஜன வாக்கதாடர்ச்சியாயின் அதிக மக்யின் அதிகள் மதிப்பிழந்த
்வஜன வாக்கதாழில் உத்திதயாயின் அதிகர்யின் அதிகஅதிகாரங்களள ்வஜன வாக்கயின் அதிகாண்ட மக்யின் அதிகளால் ததர்ந்்வஜன வாக்கதடுக்யின் அதிகப்படாத
அரசாங்யின் அதிகங்யின் அதிகள் இருந்து வந்துள்ளதால், அதுதபான்விதிமுறை்வஜன வாக்கவாரு நேயின் அதிகர்வ சமூயின் அதிக
கிளர்ச்சியின் அதிகஅதிகாரங்களள தூண்டிவிடும அபாயத்அதிகாரங்களத ்வஜன வாக்கயின் அதிகாண்டுள்ளது. வங்கியின் அதிகள்
மற்றும ்வஜன வாக்கபருநிறுவனங்யின் அதிகளின் ஆதாயங்யின் அதிகளுக்யின் அதிகாயின் அதிக ்வஜன வாக்கதாழிலாளர்யின் அதிகஅதிகாரங்களள
தாக்குவதத அவர்யின் அதிகளது ்வஜன வாக்கபாதுவான திட்டநிரலாயின் அதிக உள்ளது.
மத்த்வஜன வாக்கரல்லாவின்
யின் அதிகலந்தாதலாசஅதிகாரங்களனயின் அதிகஅதிகாரங்களள
்வஜன வாக்கதாடர்ந்து
ஒரு
்வஜன வாக்கபருமபான்அதிகாரங்களம எட்டப்படவில்அதிகாரங்களலயானால் , ஜனாதிபதி பிரதிநிதியின் அதிகள்
சஅதிகாரங்களப மற்றும ்வஜன வாக்கசனட் இரண்அதிகாரங்களடயும யின் அதிகஅதிகாரங்களலக்யின் அதிக அஅதிகாரங்களழப்ப விடுக்யின் அதிகக்கூடும ,
அது முன்கூட்டிய ததர்தல்யின் அதிகஅதிகாரங்களளக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாண்டு வரும . "தவண்டாம"
வாக்குயின் அதிகளுக்குப் பின்னால் திரண்டிருந்த ்வஜன வாக்கபருமபாலான எதிர்க்யின் அதிகட்சியின் அதிகள்
இஅதிகாரங்களதத்தான்
தயின் அதிகாரி
வருகின்விதிமுறைன ,
மற்றும
அவற்றின்
பிற்தபாக்குத்தனமான திட்டநிரல்யின் அதிகஅதிகாரங்களள முன்்வஜன வாக்கனடுக்யின் அதிக சுரண்டுவதற்கு
இஅதிகாரங்களத சாதயின் அதிகமாக்கிக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாள்ள விருமபகின்விதிமுறைன .
ஜனநோயயின் அதிகக்
யின் அதிகட்சிக்கு
உண்அதிகாரங்களமயான
இடதுசாரி
எதிர்ப்ப
இல்லாதிருப்பது,
வலதுசாரி
சக்தியின் அதிகள்
உதுறை பிணைர்ச்சியின் அதிகரமாயின் அதிகவம
்வஜன வாக்கபாய்யாயின் அதிகவம ஒடுக்யின் அதிகப்படுபவர்யின் அதிகள் மற்றும சுரண்டப்படுபவர்யின் அதிகளின்
பாதுயின் அதிகாவலர்யின் அதிகளாயின் அதிக யின் அதிகாட்டிக்்வஜன வாக்கயின் அதிகாள்ள அனுமதிக்கிவிதிமுறைது .
வலதுசாரி ஐந்து நேட்சத்திர இயக்யின் அதிகத்தின் (M5S) தஅதிகாரங்களலவர் ்வஜன வாக்கபப்தப
கிறில்தலா ்வஜன வாக்கவளியிட்ட ஓர் அறிக்அதிகாரங்களயின் அதிகயில் , “ஜனநோயயின் அதிகம ்வஜன வாக்கவன்றுள்ளது…
இத்தாலியர்யின் அதிகள் சாத்தியமான அளவிற்கு உடனடியாயின் அதிக பதிய
ததர்தல்யின் அதிகளுக்கு அஅதிகாரங்களழக்யின் அதிகப்பட தவண்டும,” என்று ஆர்ப்பரித்தார். ஒரு
பதிய சட்டமன்விதிமுறைம மற்றும அரசாங்யின் அதிகத்அதிகாரங்களத தாமதிக்யின் அதிகாமல் இருக்யின் அதிக ,
கிறில்தலா, “மாரிதயா தமான்டி இன் பாணியிலான ஒரு ்வஜன வாக்கதாழில்சார்
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வல்லுனர்யின் அதிகளின் அரசாங்யின் அதிகம ஸ்தாபிக்யின் அதிகப்படுவஅதிகாரங்களத " தடுக்யின் அதிக தற்தபாஅதிகாரங்களதய
ததர்தல் விதிமுஅதிகாரங்களவிதிமுறை (Italuicum) குறித்த அவர் விமர்சனத்அதிகாரங்களத அவர் திருமப
்வஜன வாக்கபற்று ்வஜன வாக்கயின் அதிகாள்வதாயின் அதிக வாதிட்டார் . முன்கூட்டிய ததர்தல்யின் அதிகளில் M5S நிஅதிகாரங்களவிதிமுறைய
்வஜன வாக்கவற்றி ்வஜன வாக்கபறு்வஜன வாக்கமன எதிர்பார்க்யின் அதிகப்படுகிவிதிமுறைது . அது 40 சதவீத வாக்குயின் அதிகஅதிகாரங்களள
எட்டினாதல, அது பிரதிநிதியின் அதிகள் சஅதிகாரங்களப ஆசனங்யின் அதிகளில் 54 சதவீதத்அதிகாரங்களத
்வஜன வாக்கவன்றுவிடும.
பாசிசவாத Fratelli d’Italia இன் தஅதிகாரங்களலவர் தஜார்ஜியா மிதலானி,
ஜனரஞ்சயின் அதிகவாத வாய்சவயின் அதிகளுடன் அதததபான்விதிமுறை தயின் அதிகாரிக்அதிகாரங்களயின் அதிகயின் அதிகஅதிகாரங்களளக்
யின் அதிகலந்து கூறினார்: “குறுகிய யின் அதிகாலத்தில் பதிய ததர்தல் நேடத்த தவண்டும…
மியின் அதிகப் ்வஜன வாக்கபரிய ்வஜன வாக்கபருநிறுவனங்யின் அதிகளுடன் பின்னஅதிகாரங்களவிதிமுறை உடன்படிக்அதிகாரங்களயின் அதிகயின் அதிகளது
விஅதிகாரங்களளவாய் அல்ல, மாவிதிமுறைாயின் அதிக மக்யின் அதிகள் ஆதலாசஅதிகாரங்களனயின் விஅதிகாரங்களளவாய் வந்த
ஓர் அரசாங்யின் அதிகத்அதிகாரங்களத இத்தாலியர்யின் அதிகள் விருமபகிவிதிமுறைார்யின் அதிகள் . இத்தாலியர்யின் அதிகளால்
ததர்ந்்வஜன வாக்கதடுக்யின் அதிகப்படாத 4 வது அரசாங்யின் அதிகத்அதிகாரங்களத ஏற்றுக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாள்ள முடியாது.”
இதததபால தபரினவாத லீயின் அதிகா தநோர்ட் (Lega Nord) யின் அதிகட்சியின் தஅதிகாரங்களலவர்
மத்தததயா சல்வீனி (Mateo Salvuinui), “உலகின் நோன்கில் மூன்று பங்கு
அதியின் அதிகாரங்யின் அதிகளுக்கு
எதிரான
்வஜன வாக்கவற்றிஅதிகாரங்களயக் " குறித்து
்வஜன வாக்கபருஅதிகாரங்களம
பீற்றியததாடு, “அதிகாரங்களயின் அதிகப்பாஅதிகாரங்களவ அரசாங்யின் அதிகங்யின் அதிகள் கூடாது, உடனடியான
ததர்தல்யின் அதிகள் தவண்டும,” என்விதிமுறைார்.
ஃதபார்ஸா இத்தாலியாவின் ்வஜன வாக்கவிதிமுறைனாட்தடா பறுதனட்டா (Renato Bruneta)
இதற்கு இன்னும சமரசமான ்வஜன வாக்கதானிஅதிகாரங்களய ஒலித்தார்: “ஜனநோயயின் அதிகக்
யின் அதிகட்சிக்கு நோடாளுமன்விதிமுறை ்வஜன வாக்கபருமபான்அதிகாரங்களம உள்ளதால் ஒரு பதிய
அரசாங்யின் அதிகத்அதிகாரங்களத அஅதிகாரங்களமக்கும யின் அதிகடஅதிகாரங்களம அதற்கு உள்ளது , ஆனால் ்வஜன வாக்கரன்சி
இல்லாமல் அஅதிகாரங்களத ்வஜன வாக்கசய்ய தவண்டும,” என்விதிமுறைார்.
தபாலி-இடதும "தவண்டாம" வாக்குயின் அதிகஅதிகாரங்களள ்வஜன வாக்கயின் அதிகாண்டாடின, ஆனால் இது
மக்யின் அதிகள் எதிர்ப்பின் மீது அது யின் அதிகட்டுப்பாட்அதிகாரங்களடக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாண்டுள்ளது
என்பஅதிகாரங்களதயும, ்வஜன வாக்கதாழிலாள வர்க்யின் அதிகத்தின் ஒரு சுயாதீனமான அணிதிரள்அதிகாரங்களவ
தடுத்துள்ளது என்பஅதிகாரங்களதயும உறுதிப்படுத்துவதற்யின் அதிகாயின் அதிக இருந்தது.
பிரதமாயின் அதிக அவரது தபாட்டியிட்டஅதிகாரங்களத ஆதரித்த பின்னர் அவரது
்வஜன வாக்கதாழிலாள
வர்க்யின் அதிக
விதராத
்வஜன வாக்கயின் அதிகாள்அதிகாரங்களயின் அதிகக்யின் அதிகாயின் அதிக
்வஜன வாக்கரன்சிஅதிகாரங்களய
பாசாங்குத்தனமாயின் அதிக விமர்சித்து, இடது சுற்றுச்சூழல் சுதந்திர யின் அதிகட்சி
(Suinuistra, Ecologuia e Luibert à – SEL) தஅதிகாரங்களலவர் நிக்கி ்வஜன வாக்கவன்தடாலா (Nuichui Vendola),
எதிர்ப்அதிகாரங்களப தபாலி இடதின் முட்டுச்சந்துக்குப் பின்னால் அணிதிரட்ட
அவர் தயாராயின் அதிக இருப்பஅதிகாரங்களத சமிக்அதிகாரங்களஞ ்வஜன வாக்கசய்தார் : “்வஜன வாக்கரன்சியிசத்அதிகாரங்களத
முன்தனாக்கி
தள்ளுவது
முடிந்துவிட்டது .
இடது
மீண்டும
்வஜன வாக்கதாடங்குவதற்கு இன்அதிகாரங்களவிதிமுறைய நோள் சரியான நோளாகும ,” என்விதிமுறைார்.
இத்தாலிய வங்கியின் அதிகளின் பலவீனமான நிஅதிகாரங்களலஅதிகாரங்களம தான் சர்வததச
சந்அதிகாரங்களதயின் அதிகளது
யின் அதிகவனத்தில்
உள்ள
அதிகாரங்களமயப்பள்ளி
என்பது
குறிப்பிடத்தக்யின் அதிகதாகும. சிறிய வங்கியின் அதிகஅதிகாரங்களள நீக்கிவிடும தநோக்கில்
யின் அதிகடுஅதிகாரங்களமயான மறுசீரஅதிகாரங்களமப்ப ்வஜன வாக்கயின் அதிகாள்அதிகாரங்களயின் அதிகயின் அதிகஅதிகாரங்களள நேஅதிகாரங்களடமுஅதிகாரங்களவிதிமுறைப்படுத்தும ,
மற்றும இறுதியில் ்வஜன வாக்கதாழிலாள வர்க்யின் அதிகத்தின் சமூயின் அதிக நிஅதிகாரங்களலஅதிகாரங்களமயின் அதிகஅதிகாரங்களளத்
தாக்கும ஒரு முயற்சி ததால்வி அஅதிகாரங்களடந்திருப்பஅதிகாரங்களததய "தவண்டாம"
வாக்குயின் அதிகள் எடுத்துக்யின் அதிகாட்டுகின்விதிமுறைன.
உலகின் மியின் அதிகவம பழஅதிகாரங்களமயான வங்கியான Monte deui Paschui dui Suiena (MPS)
மியின் அதிகப்்வஜன வாக்கபரும அபாயத்தில் உள்ளது. “யின் அதிகாப்பாற்றும முதலீட்டாளர்யின் அதிகளாயின் அதிக"
(anchor uinvestors) ஆவதற்கு, அதாவது 1.5 பில்லியன் யூதரா மூலதன
பாய்ச்சலுக்கு உத்தரவாதமளிக்கும ஒரு நேயின் அதிகர்வக்கு, ்வஜன வாக்கபாறுப்தபற்பதற்கு
முன்னதாயின் அதிக சர்வஜன வாக்்வஜன வாக்கயின் அதிகடுப்பின் முடிவயின் அதிகளுக்யின் அதிகாயின் அதிக யின் அதிகாத்திருப்பதாயின் அதிக
யின் அதிகட்டார் மற்றும அ்வஜன வாக்கமரிக்யின் அதிக முதலீட்டாளர்யின் அதிகள் அறிவித்திருந்தனர். MPS
இன் ்வஜன வாக்கபாறிவ என்பது இத்தாலிய வங்கியியல் அஅதிகாரங்களமப்பமுஅதிகாரங்களவிதிமுறை
அத்துடன் ஒட்டு்வஜன வாக்கமாத்த யூதரா மண்டலத்தின் ஒரு பரந்த ்வஜன வாக்கநேருக்யின் அதிகடிஅதிகாரங்களய
உருவாக்கும சாத்தியக்கூஅதிகாரங்களவிதிமுறைக் ்வஜன வாக்கயின் அதிகாண்டுள்ளது.

