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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ιδέα για τη δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης εκδηλώθηκε
τον 20ο αιώνα καθώς η Ευρώπη είχε ησυχάσει από τις ένοπλες
συγκρούσεις και τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Προς αποφυγήν
μάλιστα, τέτοιων μελλοντικών συρράξεων, αποφάσισαν κάποια
κράτη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης να συνυπογράψουν
συνθήκες οι οποίες θα βοηθούσαν τα μεγαλόπνοα σχέδιά τους. Η
ένωση από την ίδρυσή της αντιμετωπίζει το μείζον πρόβλημα της
έλλειψης αποτελεσματικής ηγεσίας και με τη συνθήκη της Λισαβόνας
τερματίζονται αυτές οι πολυετείς διαπραγματεύσεις που αφορούν στα
θεσμικά ζητήματα. Βασική επιδίωξη της παρούσας εργασίας είναι να
αναλυθεί η διεθνής δράση και ο ρόλος της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά
με επιχειρησιακό παράδειγμα τη συνθήκη της Λισαβόνας και όλες τις
αλλαγές που η συνθήκη έχει επιφέρει.
Πρώτα, θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη ιστορική αναφορά
στα στάδια της ευρωπαϊκής οικοδόμησης μέχρι και τη συνθήκη της
Λισαβόνας. Μετά από μια γενική αξιολόγηση της εν λόγω συνθήκης,
γίνεται λόγος στις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της ένωσης,
δηλαδή στην αρχιτεκτονική της, στην κατάργηση της δομής των
πυλώνων, στη νομική της προσωπικότητα, στην εμπέδωση των
νομοθετικών διαδικασιών, στην οριοθέτηση και ταξινόμηση των
αρμοδιοτήτων καθώς επίσης και στον τρόπο που μπορεί να
διευρυνθεί η ένωση ή να αποχωρήσει κάποιο κράτος-μέλος. Στη
συνέχεια γίνεται αναφορά στις θεσμικές καινοτομίες της συνθήκης
και αναλυτικά στο ευρωπαϊκό συμβούλιο και τον σταθερό πρόεδρό
του, στην προεδρία-eurogroup, στη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής
επιτροπής (commission), στην ενίσχυση του δικαιοδοτικού
συστήματος της Ε.Ε., στο νέο σύστημα ειδικής πλειοψηφίας, στην
επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας, στην ενίσχυση και νέα σύνθεση
του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, στην επικουρικότητα, στην
περίπτωση του ανταγωνισμού, στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, στο περιβάλλον. Ακολουθεί αναφορά στα δικαιώματα
του ευρωπαίου πολίτη, στον χάρτη θεμελιωδών δικαιώματων, στην
ενίσχυση της δημοκρατικότητας της ένωσης και στην εξωτερική
δράση της.
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Με τη δράση της στον διεθνή πολιτικό στίβο δίνεται ένα στίγμα
για το είδος δρώντα που αυτή συνιστά, την ευρωπαϊκή ταυτότητα,
τις διατλαντικές σχέσεις της και την ήπια ισχύ της. Εν κατακλείδι
τίθεται το ερώτημα για το εάν η ένωση αποτελεί διεθνή οργανισμό,
ομοσπονδιακό κράτος ή συνομοσπονδία κρατών και για το εάν έχει
επέλθει
τελικά η
ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση. Στον επίλογο
περιλαμβάνονται τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας και ιδίως η
απάντηση στο πόσο απαραίτητη είναι για την Ευρώπη του 21 ου αιώνα
η συνθήκη της Λισαβόνας.

Λέξεις-κλειδιά: ρόλος ΕΕ, διεθνής δράση ΕΕ, συνθήκη Λισαβόνας,
θεσμικά όργανα, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτκή ασφαλείας
(ΚΕΠΠΑ), σχέσεις ΕΕ με τρίτα κράτη.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΠΡΟΛΟΓΟΣ
(ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ
ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ)

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για την ένωση της Ευρώπης,
μέσω επίσημων διακηρύξεων ή ενεργειών, εκδηλώθηκε με το πέρας
των δύο παγκοσμίων πολέμων του 20 ου αιώνα. Η έξοδος από τον 2ο
Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν εκείνη που συνοδεύτηκε από ένθερμες
δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ της «ενωμένης Ευρώπης». Ο βρετανός
πολιτικός Winston Churchill (1874-1965), εκδήλωσε την επιθυμία
«επανίδρυσης της Ευρωπαϊκής οικογένειας1 και του εξοπλισμού της
με μια δομή που θα της επιτρέπει να ζήσει και να αναπτυχθεί
ειρηνικά, υπό συνθήκες ασφάλειας και ελευθερίας» και πρότεινε την
δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης.
Αυτοί που εμπνεύσθηκαν την κοινοτική οικοδόμηση της
Ευρώπης ήταν οι Jean Monnet (1888-1979) και Paul Reuter και για
λογαριασμό της γαλλικής κυβέρνησης, διετύπωσε την Διακήρυξηπου φέρει τ’ όνομά του-ο Υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας (για την
περίοδο από το 1948 έως το 1952) Robert Schuman (1886-1963)
την οποία ανακοίνωσε στις 9 Μαίου 1950 και διάνοιξε μία προοπτική
για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε βάσεις εντελώς διαφορετικές από
εκείνες που είχαν τροφοδοτήσει τόσο τους οραματισμούς άμεσης
πολιτικής ένωσης της Ευρώπης, όσο και τις μεταπολεμικές πολιτικές
πρωτοβουλίες ίδρυσης ευρωπαϊκών οργανισμών διακυβερνητικής
συνεργασίας.
Το σχέδιο Schuman, πρότεινε τη δημιουργία «μιας κοινής
αγοράς άνθρακα και χάλυβα» στο έδαφος των ευρωπαϊκών κρατών,
η οποία θα διέπονταν από την ελεύθερη κυκλοφορία των δύο
προϊόντων και τον ελεύθερο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων που τα
παράγουν και τα εμπορεύονται και το διαπερνούσε η λογική ενός
«λειτουργικού ομοσπονδισμού» (federalisme fonctionnel), ο οποίος
συνιστούσε στις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε «συγκεκριμένα
επιτεύγματα, τα οποία καταρχήν θα δημιουργήσουν μία πραγματική
αλληλεγγύη2», με τέτοιο τρόπο ώστε από την κοινή διαχείριση των
δύο προιόντων να προκύψει μία ευρύτερη οικονομική ενοποίηση και
ίσως εν τέλει η πολιτική ένωση.
1

Πέτρος Ν.Στάγκος-Ευγενία Ρ.Σαχπεκίδου, «ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ», εκδόσεις Σάκκουλα, 2000, σελ.3
2
Πέτρος Ν. Στάγκος-Ευγενία Ρ. Σαχπεκίδου, «Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2000, σελ.5
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Το σχέδιο Schuman πρωτίστως, φιλοδοξούσε να πετύχει τη
γαλλο-γερμανική συμφιλίωση μέσω της κοινής διαχείρισης του
άνθρακα και του χάλυβα (προϊόντα απαραίτητα εκείνη την εποχή για
τη διεξαγωγή του πολέμου), πιστεύοντας ότι έτσι, με την κοινή
οργάνωση των δύο αυτών προϊόντων θα ξεκινούσε η οικονομική
ενοποίηση και άρα η εδραίωση της ειρήνης, διότι με την κοινή αγορά
τους θα αποτρέπονταν μελλοντικές συρράξεις μεταξύ των δύο
ευρωπαϊκών εθνών, τα οποία είχαν αναμετρηθεί ένοπλα αρκετές
φορές στο παρελθόν. Μετά από μία σύντομη διπλωματική
διαπραγμάτευση, υπογράφηκε-μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου,
Ιταλίας, Λουξεμβούργου και Κάτω χωρών- στο Παρίσι, στις 18
Απριλίου 1951, η Συνθήκη ίδρυσης της ΕΚΑΧ (ΣΕΚΑΧ), η οποία
τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουλίου 1952, για μια περίοδο 50 χρόνων.
Έχοντας ως υπόδειγμα την ΕΚΑΧ και το σχέδιο Schuman
λήφθηκαν διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες από τα ευρωπαϊκά
κράτη για μια προσέγγιση πολιτικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι
οποίες τελικά δεν ευδοκίμησαν. Αυτή η αποτυχία αποτέλεσε την
αφορμή να δοθεί το προβάδισμα στην οικονομική και όχι στην
πολιτική ολοκλήρωση.
Με πρωτοβουλία των χωρών Benelux3, η διαδικασία της
οικονομικής ολοκλήρωσης επανήλθε στο προσκήνιο των συζητήσεων
και έτσι συνήλθε η διάσκεψη των Υπουργών εξωτερικών των έξι,
στην Μεσσίνα της Ιταλίας (1-2/6/1955) με πρόεδρο τον Βέλγο
πολιτικό Paul-Henri Spaak (1899-1972), ο οποίος συνέταξε μία
έκθεση σχετικά με «τις δυνατότητες δημιουργίας μίας γενικής
οικονομικής ένωσης», αλλά και «μιας ένωσης στον τομέα της
ατομικής ενέργειας». Η έκθεση Spaak παραδόθηκε στις 6
κυβερνήσεις στις 21 Απριλίου 1956 και μετά από μια πολύμηνη
διαπραγμάτευση διακυβερνητικής Διάσκεψης ολοκληρώθηκε στη
Ρώμη (25 Μαρτίου 1957) με την υπογραφή των δύο Συνθηκών.
Με την πρώτη Συνθήκη ιδρύθηκε η ΕΚΑΕ, αντικείμενο και
σκοπός της οποίας ήταν η προαγωγή της χρησιμοποίησης της
πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και η ανάπτυξη μιας
ισχυρής, ευρωπαϊκής, πυρηνικής βιομηχανίας. Με τη δεύτερη
Συνθήκη ασύγκριτα σημαντικότερη ιδρύθηκε η ΕΟΚ.
Οι δύο Συνθήκες της Ρώμης τέθηκαν σε ισχύ στις 14
Ιανουαρίου 1958. Με τη συνθήκη αυτή που υπεγράφη την ίδια μέρα
προβλεπόταν η συνεργασία στον τομέα της εκμετάλλευσης της
ατομικής ενέργειας. Στο πλαίσιο της παλαιότερης συνθήκης για την
παραγωγή άνθρακα και χάλυβα, ετίθετο υπό κοινή εποπτεία η
παραγωγή ατομικής ενέργειας, του ισχυρότερου όπλου την εποχή
εκείνη. Ενώ η συμφωνία για τον άνθρακα-χάλυβα είχε όριο τις 23
3

Βέλγιο,Ολλανδία,Λουξεμβούργο
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Ιουλίου του 2002, η συνθήκη ατομικής ενέργειας ήταν διαρκής και
μ’ αυτήν προβλεπόταν η συνδιαχείριση στην παραγωγή ατομικής
ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών των μελών και η πώληση
των πλεονασμάτων στα κράτη μη-μέλη. Στην πραγματικότητα όμως
η συνθήκη ατομικής ενέργειας δεν τέθηκε ποτέ σε πλήρη ισχύ και
υπερκαλύφθηκε από την ΕΟΚ, δεδομένου ότι εξ αρχής τα συμβούλιά
τους ταυτίζονταν.
Η συνθήκη αυτή, συνέχεια της Συνθήκης των Παρισίων (18
Απριλίου 1951-ιδρύθηκε ΣΕΚΑΧ) προέβλεπε τη δημιουργία μιας
ενιαίας εσωτερικής αγοράς και την τελωνειακή Ένωση των
προαναφερθέντων κρατών. Παρά το γεγονός ότι κατ’ επανάληψη
προτάθηκε, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η δημιουργία μιας
ευρωπαϊκής ένωσης, από πολιτικές ηγεσίες διαφόρων κρατών όπως:
(α) η Ενιαία Ευρωπαική Πράξη, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο
17 Φεβρουαρίου 1986 από εννέα κράτη μέλη και στις 28
Φεβρουαρίου 1986 από τη Δανία, την Ιταλία και την Ελλάδα και είναι
η πρώτη μεγάλης σημασίας τροποποίηση της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) με αφετηρία
ισχύος την 1η Ιουλίου1987, (β) αλλά και η προσπάθεια του ιταλού
πολιτικού Αλτιέρο Σπινέλλι4 (1907-1986), οι ουσιαστικές διαδικασίες
διαπραγμάτευσης άρχισαν μόνον μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν
τις αρχές του 1990 (διάλυση Σοβιετικής ένωσης, μετασχηματισμός
των χωρών της ΚΑΕ σε δημοκρατικά οργανωμένα κράτη οικονομίας
της αγοράς, ενοποίηση Γερμανίας κλπ.).
Από την 1 Νοεμβρίου 1993, τέθηκε σε ισχύ η ΣΕΕ που
υπογράφηκε στο Μάαστριχτ -7/2/1992 -και θεσμοποίησε την
ευρωπαϊκή ένωση στη βάση ενός συμβιβασμού ανάμεσα (α) στις
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τις πολιτικές δυνάμεις που υποστήριζαν
την περιορισμένη και κατά στάδια εμβάθυνση της ολοκλήρωσης και
(β) σ’εκείνες που προσανατολίζονταν στην άμεση ίδρυση της
ευρωπαϊκής ένωσης. Παρόλο που η ΣΕΟΚ ήταν εκείνη που έθεσε τα
«θεμέλια» της Ένωσης η ΣΕΕ θα οδηγήσει σε μία στενότερη ένωση
των λαών της Ευρώπης. Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η ΕΕ
υφίσταται μόνο ως πολιτική οντότητα, εφόσον δεν είχε νομική
προσωπικότητα αλλά και δικά της χρηματοδοτικά μέσα. Κατά το
άρθρο 1 ΙΙΙ ΣΕΕ «η ένωση βασίζεται στις ευρωπαϊκές κοινότητες,
συμπληρούμενες με τις πολιτικές και τις μορφές συνεργασίας που
θεσπίζονται με την παρούσα συνθήκη. Έχει αποστολή να οργανώσει
4

Ο Ιταλός πολιτικός Αλτιέρο Σπινέλλι ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ήταν ο βασικότερος συντελεστής της ολοκληρωμένης πρότασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για μια ομοσπονδιακή ευρωπαϊκή ένωση, η οποία ονομάστηκε Σχέδιο
Σπινέλλι. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε το 1984 από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του
Κοινοβουλίου και αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την ενδυνάμωση των συνθηκών της ΕΕ
στις δεκαετίες του `80 και του `90.
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συνεκτικά και αλληλέγγυα τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και
των λαών τους» και σύμφωνα με το άρθρο 3 Ι ΣΕΕ, «η ένωση
διαθέτει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο που εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη
συνέχεια των δράσεων που αναλαμβάνονται για την επίτευξη των
στόχων της…».
Τα κράτη μέλη συνεπή προς τη δέσμευση που είχαν δώσει για
σύγκληση νέας διακυβερνητικής διάσκεψης, με σκοπό την
αναθεώρηση της ΣΕΕ υπέγραψαν τη Συνθήκη του Άμστερνταμ στις
17 Ιουνίου 1997, συνθήκη η οποία δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές
στη διαδικασία ολοκλήρωσης αλλά σημείωσε ορισμένες προόδους σε
αρκετές πολιτικές. Η πιο σημαντική εξέλιξη ήταν η μεταφορά στην
πτέρυγα της ευρωπαϊκής κοινότητας η οποία διέπεται από την
κοινοτική μέθοδο λήψης των αποφάσεων, των πολιτικών που
σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, ιδίως των
θεμάτων των σχετικών με τις θεωρήσεις, το άσυλο και τη
μετανάστευση.
Κυρίως, κατέστησε πιο αποτελεσματική τη θεσμική δομή της
Ένωσης, ιδίως δια της επέκτασης της διαδικασίας συναπόφασης
(Κοινοβουλίου/Συμβουλίου) και της λήψης των αποφάσεων κατά
πλειοψηφία. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, εμβάθυνε την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση κυρίως, κατοχυρώνοντας επίσημα τις αρχές της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, δημιουργώντας τα πρώτα συστατικά μιας κοινής
πολιτικής στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της
δικαιοσύνης και εισάγοντας δύο νέους τομείς στο πεδίο των
κοινοτικών αρμοδιοτήτων. Επίσης, δρομολόγησε τη μεταρρύθμιση
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ιδίως με την ενίσχυση του
ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, η οποία είχε
καταστεί αναγκαία ενόψει της μεγαλύτερης διεύρυνσης στην ιστορία
της Ένωσης προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, την επέτρεψε
η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία υπογράφηκε το 2001. Το Σύνταγμα
για την Ευρώπη εκπονήθηκε ως παράταση της διαδικασίας θεσμικών
μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε με τη Συνθήκη της Νίκαιας. Μετά την
υπογραφή της Συνθήκης της Νίκαιας, το σύνολο του κοινοτικού
δικαίου εδράζεται σε οκτώ Συνθήκες στις οποίες προστίθενται
περισσότερα από πενήντα πρωτόκολλα και παραρτήματα. Οι
προαναφερόμενες Συνθήκες δεν περιορίστηκαν μόνο στην
τροποποίηση της αρχικής Συνθήκης ΕΚ αλλά οδήγησαν και σε νέα
κείμενα που συνδυάστηκαν με την αρχική Συνθήκη. Η συνάθροιση
των διαφορετικών αυτών Συνθηκών κατέστησε το ευρωπαϊκό
οικοδόμημα περίπλοκο και ελάχιστα κατανοητό στους Ευρωπαίους
πολίτες.
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Η Συνθήκη της Νίκαιας, οι τεχνικές προσαρμογές της οποίας
δεν συνέβαλαν στην αποσαφήνιση της κατάστασης, άνοιξε το δρόμο
για μια διαδικασία θεσμικής μεταρρύθμισης που κατέστη απολύτως
αναγκαία. Έτσι, η δήλωση για το μέλλον της Ένωσης που
επισυνάπτεται στην τελική πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης
(ΔΚΔ) του 2000 παρουσιάζει λεπτομερώς τα στάδια τα οποία θα
σημαδέψουν την πορεία προς μία νέα μεταρρυθμιστική Συνθήκη.
Από αυτή τη δήλωση, συγκεκριμενοποιείται η πορεία προς το
Σύνταγμα. Κατά τη σύνοδό του στο Λάκεν τον Δεκέμβριο του 2001,
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκάλεσε την Ευρωπαϊκή Συνέλευση.
Αποστολή της Συνέλευσης ήταν να προετοιμάσει τη μεταρρύθμιση
και να υποβάλει προτάσεις. Η επιλογή του προτύπου της Συνέλευσης
σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή πορείας όσον αφορά τις
αναθεωρήσεις των Συνθηκών, εκφράζοντας τη βούληση να
εγκαταλειφθούν οι συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών στις
οποίες συμμετέχουν μόνον οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων.
Η απόρριψη από τη Γαλλία (Μάϊος 2005) και την Ολλανδία
(Ιούνιος 2005) του Ευρωπαϊκού Συντάγματος (Συνθήκη για τη
θέσπιση συντάγματος της Ευρώπης) σε σχετικά δημοψηφίσματα
προκάλεσε πολιτικό σεισμό στην Ευρώπη και οδήγησε την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε κρίση ή, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο
πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου σε «βαθιά κρίση» και παρόλο
που η απόρριψη του συντάγματος δεν ισοδυναμούσε με απόρριψη
του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ήταν αδιαμφισβήτητο
ότι χωρίς την ύπαρξη του Συντάγματος και των θεσμικών
καινοτομιών που αυτό πρόβλεπε, η διευρυμένη πλέον ευρωπαϊκή
ένωση δε θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά και
δημοκρατικά.
Φοβούμενες αμφότερες αυτές οι χώρες τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 25 κράτη-μέλη με την ένταξη την 1η Μαϊου
του έτους 2004 των οκτώ κρατών της πρώην Ανατολικής Ευρώπης
(Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Λιθουανία, Εσθονία,
Λετονία, Σλοβενία) και των δύο της Μεσογείου (Κύπρος, Μάλτα), την
ελεύθερη διακίνηση ατόμων και την εικαζόμενη απειλή, από αυτή τη
διακίνηση αλλά και από τη μετανάστευση με την εισροή ατόμων
ισλαμικού θρησκεύματος, διαδραμάτισαν σοβαρό λόγο στην
απορριπτική έκβαση των δημοψηφισμάτων (σύνδρομο πολωνού
«υδραυλικού»5 στη Γαλλία). Βέβαια, το «Σύνταγμα της Ευρώπης»,
δεν συνιστά ούτε προς το περιεχόμενό του, ούτε προς τη διαδικασία

5

Η προσφορά εργασίας ειδικευμένων ή ανειδίκευτων εργατών από πρώην κουμμουνιστικές
χώρες, σε ευρωπαϊκά κράτη, όπου μετακινούνται μόνο για εργασία και όχι για διαβίωση,
προκαλούν οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές
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θέσπισής του6 ποιοτικό άλμα στη μακρά πορεία της ευρωπαϊκής
ενοποίησης. Αναπαράγει και συμπληρώνει σε κάποια σημεία το
πρωτογενές δίκαιο όμως δεν καλύπτει μεγάλα θεσμικά και πολιτικά
ελλείματα που παρατηρούνται στη νομιμοποίηση της ένωσης.
Ωστόσο, η απόρριψη του Συντάγματος αιφνιδίασε τους ηγέτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2005, να
οδηγηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να αποφασίσουν για δύο
κεντρικά σημεία. Πρώτον, ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί η διαδικασία
των επικυρώσεων με προσαρμογές από κράτη-μέλη υπό το φως των
νέων εξελίξεων και δεύτερον, ότι οι απορρίψεις αντανακλούσαν
ανησυχίες και ενδιαφέροντα των πολιτών τα οποία κι έπρεπε να
εξεταστούν και να ληφθούν υπόψη υπό τις ηγεσίες της Ένωσης. Έτσι
αποφασίστηκε μια «περίοδος προβληματισμού» (reflection period)
κατά την οποία σε κάθε χώρα ξεχωριστά θα γινόταν μια ευρεία
συζήτηση, στην οποία θα συμμετείχαν όλοι ώστε να υπήρχε ένα
αποτέλεσμα για το μέλλον της Ένωσης.
Ουσιαστικά η «περίοδος» αυτή θα έδινε χρόνο στην έως τότε
ανέτοιμη Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί το πρόβλημα και την
κρίση που είχε προκύψει, πίστευαν όμως ότι αυτό θα άλλαζε μόνο με
την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας. Ιδιαιτέρως θετική «σύμπτωση»
για την αντιμετώπιση της κρίσης αποτελούσε το γεγονός ότι η
αλλαγή στην προεδρία της Γαλλίας συνέπιπτε με την άσκηση της
Προεδρίας στο Συμβούλιο Υπουργών της Ένωσης από τη Γερμανία, η
οποία το έτος 2007 ανέλαβε την κυλιόμενη προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνοντας ότι η «περίοδος συλλογισμού»
είχε τελειώσει.
Η Διακήρυξη του Βερολίνου υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη
μέλη και υπογράμμιζε την πρόθεση όλων των χωρών στο να
συμφωνήσουν σε μια νέα Συνθήκη πριν από τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό φυσικά σήμαινε και μια
επικυρωμένη Συνθήκη. Στην Διακήρυξη του Βερολίνου οι Ευρωπαίοι
ηγέτες έβαλαν ένα ανεπίσημο χρονοδιάγραμμα για την καινούρια
συνθήκη. Η καγκελάριος Α.Merkel είχε αναδειχθεί σε ηγετική
προσωπικότητα της ένωσης μετά τη συμβολή της στην επίτευξη
συμβιβασμού για τη «δημοσιονομική πολιτική 2007-2013» και η
Γερμανία θεωρήθηκε το κράτος-μέλος που θα μπορούσε να
επεξεργαστεί και να πετύχει νέο συμβιβασμό πάνω σε μια νέα
Συνθήκη για την Ε.Ε. Έτσι λοιπόν, διαμόρφωσε μια προσέγγιση με
δύο κύριους στόχους για τη διαδικασία αντιμετώπισης του
προβλήματος.

6

Χρυσόγονος Χ.Κώστας, «Το μετέωρο βήμα της ευρώπης»,σελ.101, εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα, 2005
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Στόχοι της ήταν να διασωθεί το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του
Ευρωπαϊκού Συντάγματος και ιδιαιτέρως το σύνολο των θεσμικών
και πολιτικών καινοτομιών για τη λειτουργία της διευρυμένης
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατυπώσει, να οργανώσει και να
συνθέσει το νέο κείμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί η
προσφυγή σε δημοψήφισμα για την επικύρωσή του (κυρίως από
Γαλλία, Ολλανδία, Βρετανία).
Προς επίτευξη αυτών των στόχων διαμορφώθηκε στρατηγική
δύο σταδίων όπου το πρώτο χρονικά εκτεινόταν μέχρι την 25 η
Μαρτίου και διελάμβανε την επίτευξη ευρύτερης πολιτικής
συναίνεσης πάνω στο κείμενο Πολιτικής Δήλωσης για τις αξίες και
τους στόχους του «Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος» (European project)
με την ευκαιρία της επετείου των 50 χρόνων από τη ίδρυση της
ένωσης και το δεύτερο θα εκκινούσε μετά τις γαλλικές προεδρικές
εκλογές, τον Μάϊο του 2007 και θα κατέληγε σε βασική συμφωνία
πάνω στη νέα «θεσμική διευθέτηση» στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον
Ιούνιο του 2007.
Αυτήν τη χρονιά υπήρξε και η πολιτική δήλωση για τον
εορτασμό των πενήντα χρόνων λειτουργίας της Ένωσης με τη
Συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Βερολίνο,
δήλωση που έγινε γνωστή ως «Δήλωση του Βερολίνου».
Μετά την δήλωση του Βερολίνου η γερμανική προεδρία
εγκαινίασε κύκλο διαβουλεύσεων με τα κράτη-μέλη έχοντας στόχο
να συγκαλέσει Διακυβερνητική Διάσκεψη με συγκεκριμένη «εντολή»
(mandate), που ήταν η επεξεργασία της νέας συνθήκης «ως
παραγώγου» του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Στόχος της γερμανικής
προεδρίας ήταν να συμφωνηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το
ουσιαστικό περιεχόμενο της νέας Συνθήκης και μόνο η Γερμανία
βρισκόταν στη θέση για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η προεδρία
έπρεπε να ικανοποιήσει τις φαινομενικά δύσκολες χώρες, απαίτηση
των οποίων ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προσλάβει χαρακτήρα
κρατικού μορφώματος με αποτέλεσμα η Γερμανία να αποφασίσει ότι
εγκαταλείπεται ο όρος «Σύνταγμα» από το νέο κείμενο καθώς επίσης
και οποιαδήποτε ενσωμάτωση ρυθμίσεων με αναφορά στα σύμβολα
της ένωσης όπως σημαία, ύμνος, τα οποία θα προσέδιδαν χαρακτήρα
κρατικής οντότητας, να οργανώσει και να παρουσιάσει το νέο
κείμενο ως «τροποποιητική συνθήκη» (amending treaty) των
υφιστάμενων συνθηκών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρώμης, Νίκαιας κλπ),
να αποφύγει την κατάργηση των προηγούμενων συνθηκών όπως
πρόβλεπε το μη ψηφισμένο Σύνταγμα και ν’ αποφύγει τη ρητή
αναφορά, σε άρθρο της νέας Συνθήκης, της αρχής της «υπεροχής
του δικαίου της Ένωσης».
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λειτούργησε ουσιαστικά ως
Διακυβερνητική Διάσκεψη (εφεξής Δ.Δ.), συμφωνώντας για το
περιεχόμενο της νέας Συνθήκης με αποτέλεσμα η Γερμανία να
πετύχει
το
στόχο της και
έτσι
θα συντάσσονταν
μια
«Μεταρρυθμιστική Συνθήκη» η οποία θα τροποποιούσε τις ισχύουσες
συνθήκες προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η
δημοκρατική νομιμότητα της διευρυμένης Ένωσης καθώς και η
συνοχή της εξωτερικής της δράσης. Η Δ.Δ. αποφασίστηκε να
συγκληθεί από τη νέα Προεδρία (Πορτογαλία) πριν από τα τέλη
Ιουλίου του έτους 2007 και να ολοκληρώσει τις εργασίες της πριν
από το τέλος του χρόνου (2007) με στόχο η επικύρωση και η θέση
σε ισχύ της νέας Συνθήκης να πραγματοποιηθεί το 2009 πριν από τη
διεξαγωγή των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ιούνιος
2009). Έργο της Δ.Δ. θα ήταν ουσιαστικά η νομικο-τεχνική
επεξεργασία του κειμένου της νέας Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης που
θα προετοίμαζε ως σχέδιο η Προεδρία (Γραμματεία Συμβουλίου).
Το τελικό κείμενο παρουσιάστηκε τελικά από την Προεδρία στις
5 Οκτώβρη του έτους 2007 και αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Οκτώβρη του ιδίου έτους. Μετά τη
γλωσσική επεξεργασία η νέα Συνθήκη υπογράφηκε στις 13
Δεκεμβρίου του 2007 στη Λισαβόνα και μετά τη σχετική παράδοση
αποφασίστηκε να αποκαλείται «Συνθήκη της Λισαβόνας» και
προγραμματίστηκε να τεθεί σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου του έτους
2009 αφού επικυρωθεί από το σύνολο των κρατών μελών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές
οντότητες7 στον κόσμο, με πάνω από 500 εκατομμύρια κατοίκους και
συνδυασμένο ονομαστικό ΑΕΠ 12,2 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2010.
Έχει ενιαία αγορά με κοινή εμπορική πολιτική, κοινή αγροτική και
αλιευτική πολιτική, όπως και περιφερειακή πολιτική ώστε να
βοηθήσει τις φτωχότερες περιφέρειες με ένα ενιαίο νόμισμα, το
ευρώ, το οποίο υιοθετήθηκε από 17 κράτη μέλη. Θεωρείται ως η
ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, με
οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο και
αποτελεί το τρέχον στάδιο μιας ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των εργασιών της
Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης αλλά και της
Διακυβερνητικής Διάσκεψης που υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή
Συνταγματική Συνθήκη (Ε.Σ.Σ.) ήταν το ζήτημα της ηγεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τούτο διότι η Ένωση από την ίδρυσή της
αντιμετωπίζει το μείζον πρόβλημα της έλλειψης αποτελεσματικής
ηγεσίας. Ως ηγεσία νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο
καθοδηγεί τα μέλη ενός συνόλου προς την επίτευξη των στόχων του
συνόλου ή του οργανισμού8. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μολονότι υφίστανται θεσμικά όργανα δεν επιτυγχάνονται
σημαντικοί στόχοι.
Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας,
καταργήθηκε ο δεύτερος πυλώνας της Ένωσης και καθιερώθηκε ο
ρόλος του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζει τη συνοχή
και τον συντονισμό της εξωτερικής δράσης της. Το πρόβλημα
εστιάζεται στο γεγονός ότι δεν αποτελεί η ένωση ενιαίο δρώντα και
δεν έχουν εξασφαλιστεί τα ευρωπαϊκά σύνορα. Πώς είναι δυνατόν να
εφαρμοστεί εξωτερική πολιτική σε μια οντότητα μη ενιαίου δρώντα
χωρίς
υπουργούς
εξωτερικών,
άμυνας
και
οικονομικών;
7

Ευρωπαϊκή Ένωση, http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωπαϊκή Ένωση
«ΗΓΕΣΙΑ», άρθρο του Π. Φωτήλα και του Ι. Γιαννατσή
http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/dbe2/DBE-2_8.pdf
8
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Εφαρμόζοντας μια υποτυπώδη «υψηλή πολιτική»9 είναι ουσιαστικά
ανύπαρκτοι οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι θα μπορούσαν να
προσδώσουν το κύρος που προσδοκά κανείς για την ενωμένη
Ευρώπη.
Θα μπορέσει η ενοποιημένη πλέον Ευρώπη να εξακολουθήσει
να αποδίδει την ίδια σημασία στη διαδικασία προώθησης της
ευρωπαϊκής ενοποίησης και θα μπορέσει να απορροφήσει ομαλά τα
νέα μέλη, χωρίς δηλαδή να υπονομεύσει τη θεσμική της ισορροπία
και να αλλοιώσει το περιεχόμενο και τους στόχους της ενοποίησης;
Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του Γαλλικού και του
Ολλανδικού δημοψηφίσματος γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιπροσωπεύει το οργανωτικό πλαίσιο,
το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερότητα και να υποβοηθήσει
την ανάδειξη της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας10 και συνεπώς,
θα πρέπει να αποτελέσει το θεσμό γύρω από τον οποίο θα
οικοδομηθεί η νέα Ευρώπη, «η Ευρώπη του Μέλλοντος».
Για το σκοπό αυτό η Ένωση θα πρέπει να αποκτήσει τις
αναγκαίες εξουσίες και μέσα, πράγμα που θέτει ως αίτημα τη θεσμική
και πολιτική ανάπτυξη της Ένωσης προς την κατεύθυνση της
διαμόρφωσης κυβερνητικών θεσμών. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας
(γνωστή και ως Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, τροποποιητική ή Νέα
Συνθήκη), τερματίζονται οι πολυετείς διαπραγματεύσεις σχετικά με
θεσμικά ζητήματα.

9

Οι κινήσεις για αναβάθμιση της στρατιωτικής, στρατηγικής, πολιτικής, διπλωματικής ισχύος
μιας ένωσης υπαγόμενες σε ένα γενικότερο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό με σκοπό την
αναβάθμιση του ρόλου της σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
10
Πρόκειται για μια νέα μορφή της ευρωπαϊκής ένωσης προκειμένου να μην καταρρεύσει το
ευρωπαϊκό εγχείρημα υπό το βάρος της συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η νέα
διεύρυνση της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων σε μια εμπροσθοφυλακή που θα αποτελείται
από την ευρωομάδα και μια οπισθοφυλακή αποτελούμενη από τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη.
Ίσως η νομισματική ενοποίηση και η κοινή οικονομική διακυβέρνηση οδηγήσουν σε νέα
μαζική απώλεια της εθνικής κυριαρχίας των κρατών-μελών, προς όφελος της ευρωπαϊκής
ομοσπονδιακής λύσης.
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Για να ρυθμιστεί μια έννομη σχέση σε διεθνές επίπεδο
απαραίτητη προϋπόθεση και κατεξοχήν δικαιοπραξία αποτελούν οι
διεθνείς συνθήκες. Υποκείμενα του διεθνούς δικαίου είναι το κράτος,
οι διεθνείς οργανισμοί και τα άτομα. Αυτά προκειμένου να
καθορίσουν εδαφικά ζητήματα, να διατυπώσουν όρους σε διεθνείς
συναλλαγές, να συνάψουν συμμαχίες ή ειρήνη, να εξασφαλίσουν
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή να οργανώσουν τη
διεθνή κοινότητα, χρησιμοποιούν ως όργανο τη διεθνή συνθήκη.
Με τον όρο «συνθήκη» νοείται κάθε συμβατική σχέση που
συνάπτεται μεταξύ υποκειμένων του διεθνούς δικαίου και αποσκοπεί
στην παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων.
Σύναψη ή συνομολόγηση11 διεθνούς συνθήκης, υπό ευρεία
έννοια, σημαίνει μια σειρά από διαδικασίες που απολήγουν στην
τελική έκφραση της βουλήσεως των κρατών μελών να δεσμευτούν
από τη συνθήκη. Έτσι, η σύναψη περιλαμβάνει την διαπραγμάτευση,
την επεξεργασία και τη διατύπωση του κειμένου, την υπογραφή, την
επικύρωση ακόμη και την έναρξη ισχύος της συνθήκης. Υπό στενή
έννοια, σύναψη συνθήκης είναι η τελική ενέργεια με την οποία τα
κράτη αναλαμβάνουν δεσμεύσεις από τη συνθήκη. Από νομική
βέβαια άποψη, η σύναψη συνθήκης ανταποκρίνεται περισσότερο στη
στενή έννοια του όρου. Η σύναψη της συνθήκης ολοκληρώνεται
κατεξοχήν με την επικύρωση (ratification), όμως ανάλογα με τη
βούληση των συμβαλλόμενων κρατών και το αντικείμενό της και
11

Εμμανουήλ Ρούκουνας, «Διεθνές Δίκαιο». Σελ.110-111, εκδόσεις Σάκκουλα, ΑθήναΚομοτηνή, 1997
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ανάλογα με τα προβλεπόμενα από το συνταγματικό δίκαιο των επί
μέρους κρατών, η συνθήκη μπορεί επίσης να συναφθεί με μόνη την
υπογραφή (signature), με την αποδοχή (acceptance) ή με την
έγκριση (approval).
Η υπογραφή είτε αποτελεί την πρώτη φάση προς τη διεθνή
δέσμευση και συνίσταται στην αναγνώριση της αυθεντικότητας του
κειμένου και στην υπόσχεση ότι το κράτος θα εξετάσει εντός
ευλόγου χρόνου τη δυνατότητα επικύρωσης, είτε εκφράζει τη
βούληση των συμβαλλομένων να δεσμευτούν άνευ ετέρου από το
κείμενο της συνθήκης, οπότε αρκεί η υπογραφή και συνεπώς η
συνθήκη δεν υπόκειται στη διαδικασία της επικύρωσης. Η υπογραφή
έχει την έννοια της συναίνεσης των συμμετεχόντων στη
διαπραγμάτευση, ότι αυτό είναι το κείμενο στο οποίο απέληξε η
διαπραγμάτευση.
Νομική συνέπειά της είναι ότι το κράτος, υποχρεούται να
απέχει από πράξεις που θα αποστερούσαν τη συνθήκη από το
αντικείμενο και το σκοπό της. Αυτή η αποχή από «καταστροφικές»
πράξεις για το κείμενο της συνθήκης μπορεί να διαρκέσει επί ένα
εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή ώσπου το κράτος να επικυρώσει
τη συνθήκη ή αντίθετα να εκδηλώσει τη δήλωσή του να μη
δεσμευτεί από αυτήν. Η υπογραφή επίσης μπορεί να λάβει χώρα ad
referendum, δηλαδή να είναι προσωρινή με την επιφύλαξη
περαιτέρω
επιβεβαίωσής
της
από
την
κυβέρνηση
του
ενδιαφερόμενου κράτους και τέλος, μπορεί η υπογραφή να
διατυπωθεί με τη μορφή «τελικής πράξεως» (final act), χωριστής
από το κείμενο της συνθήκης.
Σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η επικύρωση
αποτελεί πράξη θεμελιώδους σημασίας για τη συμβατική δέσμευση,
μεταξύ των κρατών. Αποτελεί την εκδήλωση θετικής βούλησης του
αρμόδιου κρατικού οργάνου για να δεσμευτεί το κράτος διεθνώς. Η
βούληση αυτή διατυπώνεται από τον κάθε συμβαλλόμενο σε ένα
έγγραφο που αποκαλείται «έγγραφο επικυρώσεως» (instrument of
ratification). Τα όργανα επικύρωσης είτε ανταλλάσσονται μεταξύ των
συμβαλλομένων είτε κατατίθενται σε ένα θεματοφύλακα.
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1.2. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Πρωτογενή πηγή του Ευρωπαϊκού δικαίου και συνεπώς βάση
για τις κοινές πολιτικές αποτελούν οι συνθήκες. Εγκαθιδρύουν την
έννομη τάξη και αποτελούν το θεσμικό και στρατηγικό πλαίσιο12 για
την ενοποιητική διαδικασία. Καθορίζουν τις εξουσίες και τις
αρμοδιότητες που διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της ένωσης και σ’
αυτές τα κράτη που συμμετέχουν σε μια διαδικασία πολυεθνικής
ολοκλήρωσης, θέτουν τους βασικούς στόχους που επιθυμούν να
πετύχουν, τις κοινές πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν ώστε να
επιτύχουν τους στόχους τους, τη δομή και τη λειτουργία των
θεσμικών τους οργάνων, τα οποία θεσπίζουν και ελέγχουν την κοινή
νομοθεσία και τέλος τα πεδία τα οποία επιφυλάσσονται για τη
διαδικασία των κυβερνήσεών τους. Δεδομένου ότι οι ανάγκες και τα
συμφέροντα των συμμετεχόντων κρατών αυξάνονται διαρκώς,
πρέπει οι κοινές πολιτικές να εξελίσσονται και να πολλαπλασιάζονται
ώστε να εξυπηρετούν τα κράτη μέλη στο σύνολό τους. Επομένως και
η συνθήκη η οποία σκιαγραφεί τις πολιτικές αυτές πρέπει να
αναθεωρείται για να επιτρέπει στα κράτη μέλη να σκοπεύουν τους
ψηλότερους στόχους που επιθυμούν να επιτύχουν. Όλες οι
ευρωπαϊκές συνθήκες ακολουθούν αυτό το υπόδειγμα εξέλιξης και
λειτουργούν ως μέσα προόδου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Όπως προαναφέρθηκε στα ιστορικά προλεγόμενα, η πρώτη
κοινοτική συνθήκη ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και ακολούθησε η συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ), η οποία απέβλεπε στη
δημιουργία μιας κοινής αγοράς πυρηνικών υλικών και εφοδίων, στην
κατάρτιση μιας κοινής πυρηνικής νομοθεσίας και στην εγκατάσταση
ενός συστήματος ελέγχου ασφαλείας και υγιεινής του πληθυσμού και
των εργαζόμενων έναντι της ραδιενέργειας. Μαζί με την συνθήκη
της ΕΚΑΕ τα κράτη μέλη υπέγραψαν στη Ρώμη και την Συνθήκη
ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΟΚ), η οποία είχε ως βασική
αποστολή τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς μεταξύ των κρατών
μελών και περιλάμβανε κατ’αρχήν μια τελωνειακή ένωση με
εξάλειψη τελωνειακών δασμών, ποσοστόσεων εισαγωγής και άλλων
εμποδίων στις ανταλλαγές των κρατών μελών καθώς και ένα ενιαίο
τελωνειακό δασμολόγιο έναντι τρίτων χωρών και έπειτα την
πραγματοποίηση μέσω κοινών πολιτικών, τεσσάρων ουσιωδών
ελευθεριών∙ της ελεύθερης κυκλοφορίας των βιομηχανικών και
αγροτικών προϊόντων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των μισθωτών
εργαζομένων, της ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών
12

Γιώργος Α.Βοσκόπουλος,
«ευρωπαϊκή ένωση, θεσμοί,
πολιτικές,
προβληματισμοί», σελ.81, εκδοσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, Θεσσαλονίκη 2009
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από ανεξάρτητους επαγγελματίες και επιχειρήσεις και της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων. Με την συνθήκη της Ρώμης τα
κράτη μέλη επεδίωκαν να θέσουν τα θεμέλια μιας πιο στενής ένωσης
ανάμεσα στα κράτη, όμως αυτή αποτελούσε καταστατικό χάρτη απλά
και μόνο της εσωτερικής αγοράς. Έθετε τους στόχους για την
επίτευξη του σταδίου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, έδινε όμως τη
δυνατότητα στα κράτη μέλη να αναπτύξουν δραστηριότητες σε πεδία
που η συνθήκη δεν είχε προβλέψει παίρνοντας ομόφωνα τις
απαραίτητες αποφάσεις για την επίτευξη των στόχων τους. Μολονότι
ήταν μια συνθήκη που επέτρεψε στα κράτη μέλη να αναπτύξουν
κοινές πολιτικές και ενώ είχε προσδιορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για
την κατάργηση των τελωνειακών εμποδίων του εμπορίου, δεν
φρόντισε να κάνει το ίδιο με ανάλογα εμπόδια με αποτέλεσμα από
την 1η Ιουλίου του έτους 1987 να συμπληρώσει την συνθήκη η
Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία υποχρέωνε την κοινότητα να πάρει
τα μέτρα που χρειάζονταν για την ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς ως το Δεκέμβρη του 1992. Με την ίδια πράξη αυξήθηκαν τα
δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισημοποιήθηκε το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία
ανάμεσα στα κράτη μέλη, καθώς επίσης δόθηκε νομική βάση σε
κοινές πολιτικές των κρατών όπως κοινωνική, περιβαλλοντική και
στην πολιτική έρευνας.
Στις αρχές του 1992, στις 7 Φεβρουαρίου, υπογράφηκε στο
Μάαστριχτ, η ομώνυμη συνθήκη που αποτελούνταν ουσιαστικά από
δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες μεταξύ τους συνθήκες. Παρόλο
που έγιναν προσπάθειες με την κατάργηση των τελωνειακών
φραγμών για την εξάλειψη των τεχνικών και διοικητικών εμποδίων
στο ενδο-κοινοτικό εμπόριο ήταν προφανές ότι η κοινή αγορά δεν θα
μπορούσε να γίνει ενιαία αγορά όσο θα υπήρχαν ακόμη τα
νομισματικά εμπόδια στις συναλλαγές. Έτσι, η αρχική συνθήκη για
την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα μετονομάστηκε σε συνθήκη
ιδρύουσα την οικονομική κοινότητα, ώστε να υποδηλωθεί ότι
θέτονται νέοι στόχοι, ιδίως για την νομισματική και την κοινωνική
ολοκλήρωση. Συγχρόνως υπογράφηκε μια νέα συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να σκιαγραφήσει τους στόχους της
πολιτικής ένωσης. Με τις συνθήκες αυτές το ευρωπαϊκό οικοδόμημα
χωρίστηκε σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος ήταν εκείνος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (ΕΚ), ο δεύτερος της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και ο τρίτος της δικαιοσύνης και των
εσωτερικών υποθέσεων13 (ΔΕΥ).
Άλλη μια συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογράφηκε
στο Άμστερνταμ στις 17 Ιουνίου 1997. Δεν επέφερε σημαντικές
13

Βλ.σχεδιάγραμμα υπ’αριθμόν 1 στα παραρτήματα
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αλλαγές στη διαδικασία της ολοκλήρωσης, σημείωσε όμως προόδους
σε ορισμένες πολιτικές με πιο σημαντική την μεταφορά στην πτέρυγα
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία διέπεται από την κοινοτική
μέθοδο λήψης των αποφάσεων, των πολιτικών σχετικών με την
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, το άσυλο και τη μετανάστευση.
Ιδίως όμως κατέστησε πιο αποτελεσματική τη θεσμική δομή της
Ένωσης με
την επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης
(Συμβουλίου/Κοινοβουλίου) και της λήψης αποφάσεων κατά
πλειοψηφία. Ένας ακόμη στόχος της συνθήκης αυτής ήταν να θέσει
την απασχόληση και την κοινωνική προστασία ως ένα από τα
σημαντικότερα θέματα της Ένωσης και ενώ δήλωνε ότι τα κράτη
μέλη είχαν την κύρια ευθύνη για την απασχόληση, η αναθεωρημένη
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τα υποχρέωσε από κοινού να
επιδιώκουν να βρουν λύσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας.
Τρεισήμιση χρόνια μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ,
υπογράφηκε στη Νίκαια της Γαλλίας στις 26 Φεβρουαρίου του 2001,
συνθήκη, η οποία απέβλεπε να προετοιμάσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα να λειτουργήσουν με τους εκπροσώπους δέκα νέων κρατών
μελών. Αναθεώρησε τη συνθήκη του Άμστερνταμ σε τέσσερα
θεσμικά θέματα. Αντικαταστάθηκε η ομοφωνία από την ειδική
πλειοψηφία στις διαδικασίες απόφασης,ενισχύθηκαν οι συνεργασίες
κάποιων κρατών μελών, στάθμισε τις ψήφους στο Συμβούλιο και
άλλαξε το μέγεθος και η σύνθεση της Επιτροπής. 14Το 2001, στο
Λάακεν, στο Βέλγιο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15 την εποχή εκείνη)
αποφάσισαν τη σύγκληση μιας "Ευρωπαϊκής Συνέλευσης", στην
οποία ανατέθηκε η προετοιμασία ενός κειμένου για την τροποποίηση
των υφιστάμενων ευρωπαϊκών συνθηκών. Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση,
υπό την προεδρία του κ. Valery Giscard d'Estaing, άρχισε τις
εργασίες της στις 28 Φεβρουαρίου 2002. Απαρτιζόταν από 105 μέλη.
Τα μέλη αυτά εκπροσωπούσαν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών,
των υποψηφίων για προσχώρηση κρατών, τα εθνικά κοινοβούλια
των κρατών αυτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.
Έλαβαν επίσης μέρος στις εργασίες δεκατρείς παρατηρητές,
εκπροσωπώντας την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τους ευρωπαίους κοινωνικούς
εταίρους και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Όλες οι σύνοδοι της
Ευρωπαϊκής Συνέλευσης ήταν ανοικτές στο κοινό και όλα τα επίσημα
έγγραφα δημοσιεύτηκαν, κυρίως στο Διαδίκτυο. Συγκροτήθηκαν
πολυάριθμες ομάδες εργασίας και η Ευρωπαϊκή Συνέλευση
πραγματοποίησε ευρείες διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις της

14

Νίκος Μούσης, «Ευρωπαίκή Ένωση, δίκαιο, οικονομία, πολιτική», σελ.23-25, εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2008
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κοινωνίας των πολιτών (συνδικάτα, οργανώσεις των εργοδοτών, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκοί κύκλοι).15

15

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα
http://ec.europa.eu/ellada/news/hot_topics/europe_treaty/index_el.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΝΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2.1.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ
Ύστερα από 16 μήνες εντατικών εργασιών, η Ευρωπαϊκή
Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν συναίνεσης τον Ιούνιο-Ιούλιο του έτους
2003, ένα σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της
Ευρώπης. Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε σε Διακυβερνητική Διάσκεψη
στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών
μελών. Οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία
στις 18 Ιουνίου 2004 και δύο χρόνια μετά την υπογραφή και μετά
την επικύρωσή της, η νέα συνθήκη θα ετίθετο σε ισχύ.
Το Σύνταγμα ως εργαλείο οργάνωσης της δημόσιας εξουσίας
οριοθετεί και οριοθετείται16 από το πεδίο εφαρμογής, την επικράτεια
επί της οποίας η εξουσία αυτή ασκείται. Είναι συνεπώς αυταπόδεικτο
ότι ο ρόλος και η φύση του κράτους, η κατανομή της εξουσίας
μεταξύ των υπομονάδων του κράτους καθώς και μεταξύ του κράτους
και υπερκρατικών οργανισμών, ο ρόλος και η διάκριση των
αρμοδιοτήτων (μεταξύ νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών
οργάνων) καθώς και η διατρέχουσα την άσκηση της εξουσίας θεωρία
δημοκρατικής
ή
άλλης
νομιμοποίησης
αποτυπώνονται
στο
συνταγματικό κείμενο, το τυπικό Σύνταγμα (αν και όπου υπάρχει).
Ταυτόχρονα επηρεάζουν το πραγματικό Σύνταγμα, τον τρόπο
δηλαδή που το νομικό δέον μεταφράζεται σε πολιτικό είναι.
Επηρεάζουν συνεπώς τόσο την επικράτεια όσο και τον τρόπο
λειτουργίας του συνταγματικού και εν γένει δημοσίου δικαίου. Αν
είχε τεθεί σε ισχύ η συνταγματική συνθήκη, η Ένωση θα αποκτούσε
ενιαία νομική προσωπικότητα και υπόσταση με την οποία θα
διαπραγματευόταν, θα υπέγραφε και θα εφάρμοζε όλες τις
εξωτερικές υποχρεώσεις της. Σε όλα τα επίπεδα η Ένωση θα ήταν
ένας υγιής οργανισμός, ο οποίος θα απέδιδε σημαντική βαρύτητα στο
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα αναγνωρίζονταν επισήμως οι
αξίες και οι στόχοι της. Προβλεπόταν ενίσχυση του θεσμικού ρόλου
της Επιτροπής17, των εξουσιών του Προέδρου, μείωση του αριθμού
16

ΑΡΘΡΟ, «Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ
‘ΠΑΛΑΙΑΣ’ ΕΥΡΩΠΗΣ», ΤΗΣ ΛΙΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΕΛ.1, ΒΛ.ΚΑΙ
WWW.ANTIGONE.GR/EN/LIBRARY/FILES/EDUCATIONAL_MATERIAL /LP02.DOC, REGIONALISM-REVOLUTION
17

Γιώργος
Βοσκόπουλος,
«Ευρωπαϊκή
Ένωση,
θεσμοί,
πολιτικές,προκλήσεις,
διαπραγματεύσεις», σελ.94, εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ,Θεσσαλονίκη, 2009
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των Επιτρόπων από το 2014, σύστημα διπλής πλειοψηφίας, ενίσχυση
του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρωτοβουλία των πολιτών
και θέσπιση της θέσης Υπουργού Εξωτερικών που θα εκπροσωπούσε
την Ένωση.
Τα αρνητικά αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία
και στις Κάτω Χώρες, διέκοψαν την διαδικασία κύρωσης του
Συντάγματος της Ευρώπης και το σχέδιο αυτό στη συγκεκριμένη
μορφή του εγκαταλείφθηκε. Ο ρόλος ενός συντάγματος είναι να
διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση λειτουργεί υπό σαφείς κανόνες και
περιορισμούς, έτσι ώστε να μην μπορεί να ενεργήσει με τρόπο τον
οποίο οι πολίτες θεωρούν απαράδεκτο. Σε αντίθετη περίπτωση η
αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται εις βάρος της νομιμοποίησης.
Λέγεται, για το απορριφθέν ευρωπαϊκό σύνταγμα, ότι δεν ήταν
αρκετά δημοκρατικό και δεν συνέβαλε στην ενίσχυση της
δημοκρατικότητας της ένωσης. Αίσθηση πολλών Ευρωπαίων πολιτών
ήταν ότι η Ευρώπη οικοδομείται γι’αυτούς χωρίς αυτούς 18.
Η ΕΕ αποτελεί ένα μοναδικό πεδίο μελέτης. Στους
ευρωπαϊκούς κύκλους υπάρχει η αντίληψη ότι δεν πρόκειται περί
ενός ενιαίου δρώντα, καθώς δεν συνιστά κράτος ή τα
χαρακτηριστικά της δεν προσιδιάζουν με εκείνα του κράτους 19. Οι
απόψεις σαφώς περί της έννοιας του κράτους διίστανται και
διχάζουν. Ερωτηματικά προκαλεί εάν το ίδιο το κράτος20 προσδιορίζει
τους άλλους θεσμούς και την κοινωνία ή εάν προσδιορίζεται από την
κοινωνία (Μαρξιστική αντίληψη). Οι θεμελιώδεις αντιλήψεις που
επικράτησαν περί της έννοιας του κράτους ανάγονται σε δύο
κατηγορίες. Η πρώτη αναφέρεται στην «ανοργάνωτη μορφή
κοινωνικής συμβίωσης των μελών που αποτελούν το σύνολο της
κοινωνίας» και η δεύτερη, στην «οργανωμένη μορφή πόλης21». Η
πρώτη βασίζεται στην παράδοση χωρίς όμως δομή και οργάνωση και
η δεύτερη στην οργανωμένη κοινωνία με συντάγματα, νόμους και
θεσμούς. Μολονότι υφίστανται θεσμικά όργανα στην ΕΕ, τα οποία
υποχρεωτικά οφείλουν να τα σέβονται τα κράτη-μέλη, μετά την
απόρριψη της συνταγματικής συνθήκης κατέστη σαφές το γεγονός
ότι η ΕΕ περνά μια κρίση τριών επιπέδων. Κρίση ταυτότητας, κρίση
νομιμοποίησης και κρίση ως προς την στρατηγική του μέλλοντος.

18

Του ιδίου σελ.21
Andrew Heywood «εισαγωγή στην πολιτική», σελ.132 εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, 2008
20
Γιώργος Σκουλάς, «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ-συστήματα εξουσίας και
σύγχρονες ιδεολογίες», σελ.199, εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα, 2010
21
Γιώργος Σκουλάς, «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ-συστήματα εξουσίας και
σύγχρονες ιδεολογίες», σελ.202, εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα, 2010
19
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2.2.ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πορεύεται, δρα, αναδιοργανώνεται χωρίς
να έχει συμφωνήσει ακόμη σε μια κοινή θεσμική ταυτότητα, με
αποτέλεσμα να υστερεί σε δημοκρατική ποιότητα, οργανωτική
αποτελεσματικότητα και πολιτική αξιοπιστία. Για τον Häberle22, η
Ευρώπη είναι ένα ενιαίο «σπίτι» με πολλά ξεχωριστά δωμάτια∙ είναι η
πνευματική και η συναισθηματική πατρίδα των ευρωπαίων πολιτών.
Εννοείται ότι, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν μια πολύμορφη
διαφορετικότητα, μια πολυγλωσσία, μεμονωμένους εθνικούς
πολιτισμούς οι οποίοι δεν αναιρούν βεβαίως τον κοινό πολιτισμό
αλλά τον συνθέτουν, και πολυμορφία πολιτευμάτων που δεν
αναιρούν τον κοινό συνταγματικό πολιτισμό αλλά τον τροφοδοτούν.
Για να λειτουργούν δημοκρατικά οι θεσμοί πρέπει να είναι συμβατοί
με την ιστορικοπολιτική ιδιοσυστασία του χώρου που οργανώνουν.
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό σημαίνει θεσμούς που υπακούουν
και διασφαλίζουν τον δισυπόστατο ιστορικοπολιτικό της χαρακτήρα,
διότι θεσμικό της θεμέλιο είναι τόσο η ενότητα όσο και η
διαφορετικότητα. Συνεπώς και η νομιμοποίηση της ενωσιακής τάξης
πρέπει να είναι διττή. Όλα τα κείμενα των ευρωπαϊκών συνθηκών,
σε επίπεδο γενικών αρχών και διακηρύξεων, περιέχουν ρητή
αποδοχή του διπλού νομιμοποιητικού συστήματος. Οι συνθήκες από
τη μια κατοχυρώνουν την εθνική ταυτότητα των κρατών και την
αρχή της επικουρικότητας και από την άλλη την συνοχή των λαών
και την κοινή ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Όλοι οι λαοί έναντι στους μη
Ευρωπαίους αισθάνονται Ευρωπαίοι, αντιθέτως μεταξύ τους
αισθάνονται τα κράτη τους ως πατρίδες τους. Παρατηρείται ότι «η
εθνική ταυτότητα για κάθε άτομο, ταυτίζεται με τη σημασία που
προσδίδεται σε αυτήν από την εθνική κοινότητα ή το έθνος που το
ίδιο το άτομο ανήκει23». Δεδομένου ότι η ΕΕ είναι μια «Ευρωπαϊκή
Συμπολιτεία», αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για μια
πρωτότυπη πολυεπίπεδη μορφή έννομης συμβίωσης πολιτών της
Ευρώπης που δεν εκτοπίζει το κράτος αλλά το καθιστά με νέους
όρους θεμελιώδη παράγοντα του ενωσιακού συστήματος. «Όπου
όμως το ενωσιακό οικοδόμημα οργανώνεται ως ένωση κρατών, στα
πεδία όπου παράγοντες νομιμοποίησης είναι τα κράτη, τότε η
νομιμοποίηση της ενωσιακής εξουσίας από αυτά προϋποθέτει τη
σύμπραξή τους υπό την αυτοτελή δικαιϊκή τους υπόσταση, που τους
εξασφαλίζει μόνο το διεθνές δίκαιο, υποκείμενα του οποίου

22

Μανιτάκης,Παπαδοπούλου,Κουκιάδης, «Η προοπτική ενός συντάγματος για
Ευρώπη»,εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.6,2003
23
Γιώργος Σκουλάς, «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ-συστήματα εξουσίας και
σύγχρονες ιδεολογίες», σελ.483, εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα, 2010
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εξακολουθούν και να είναι24». Ο Lionel Jospin, είχε πει «αισθάνομαι
Ευρωπαίος, υπό τον όρο ότι δεν θα καταργηθεί ως κράτος ούτε η
Γαλλία ούτε καμιά άλλη χώρα». Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα,
αυτό που καλείται να συγκροτήσει και να οριοθετήσει δεν είναι μια
«κρατική» εξουσία αλλά ένα άλλο διαφορετικό, ιδιόρυθμο και
πολύπλοκο φαινόμενο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν κατακλείδι,
δεδομένου ότι ο όρος «Σύνταγμα» είναι ιστορικά συνυφασμένος με
το κράτος και αποτελεί νόμο του κράτους, δεν θα μπορούσε να
υπάρξει
Ευρωπαϊκή
Συνταγματική
Συνθήκη,
ενώ,
νομικά,
25
αμφισβητείται η ύπαρξη του ευρωπαϊκού κράτους.

24

Μανιτάκης,Παπαδοπούλου,Κουκιάδης, «Η προοπτική ενός συντάγματος για την
Ευρώπη»,εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.14, Θεσσαλονίκη 2003
25
Παν.Μαντζούφα, «Το συνταγματικό ζήτημα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης», σελ.49-53, εκδόσεις university studio press, Θεσσαλονίκη, 2000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Στη δημοκρατία κάθε άνθρωπος είναι αναγκαίος»
Ραλφ Έμερσον

3.1. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ-ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, διαπιστώνεται ότι ο
τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν τα δημοψηφίσματα για την
επικύρωση των Συνθηκών της Ευρώπης, δεν ήταν δημοκρατικός.
Ακόμη και μια συνταγματική συνθήκη για την επικύρωσή της δεν
υπόκειται σε δημοψήφισμα και τούτο διότι πρόκειται για ένα
πολύπλοκο νομικό κείμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει κατανοητό
από το μέσο πολίτη. Επίσης, είναι αντίθετο στις έννοιες της
δημοκρατίας και της ισότητας κάποιοι Ευρωπαίοι πολίτες να
εκφράζονται άμεσα με δημοψήφισμα και κάποιοι άλλοι να αρκούνται
στην κανονική διαδικασία επικύρωσης μιας συνθήκης από τους
εκπροσώπους τους στα εθνικά κοινοβούλια.
Για πρώτη φορά το σχέδιο της απορριφθείσας συνταγματικής
συνθήκης όρισε τα δημοκρατικά θεμέλια της Ένωσης, τα οποία
στηρίζονται σε τρεις αρχές: την αρχή της δημοκρατικής ισότητας
(αρ.Ι-45), την αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (Αρ.Ι-46)
και την αρχή της συμμετοχικής διαδικασίας (αρ.Ι-47). Ελάχιστοι
αμφισβητούν ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση της ενωσιακής
εξουσίας μέχρι σήμερα υπήρξε ανεπαρκής. Υποστηρίχτηκε δε, ότι
απλώς δεν υπάρχει δημοκρατία26, τουλάχιστον με την έννοια και τη
μορφή που θα ήταν αναγνωρίσιμη σε επίπεδο εθνικού κράτους.
Συνεπώς, κορυφαίο ζήτημα πολιτικής και συνταγματικής συζήτησης
για την Ευρώπη αποτελεί όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται «το

26

Α.Μοσχονάς, «Ευρωπαϊκή Ένωση, επίκαιροι προβληματισμοί, σελ.25, Αθήνα 2000,
εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ
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δημοκρατικό έλλειμμα», δηλαδή «το κενό ανάμεσα στη δημοκρατική
πρακτική στη θεωρία και στην πράξη27»
Μετά την πολιτικοποίηση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής
ενοποίησης, το πρόβλημα της δημοκρατικής συγκρότησης της
ένωσης έχει προσλάβει
οξύτατες διαστάσεις. Η έκφραση
«δημοκρατικό έλλειμμα» (democratic deficit), έχει αποκτήσει
ευρύτερη αποδοχή για την περιγραφή της διάρθρωσης της Ένωσης,
ώστε η πιο χαρακτηριστική και αποδεκτή μορφή του όρου να είναι η
χαμηλή και μειωμένη υποστήριξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης και
των θεσμών από τους ευρωπαίους πολίτες. Όντως, οι ευρωπαίοι
πολίτες δεν είναι σωστά πληροφορημένοι για τους λόγους, τις
επιδιώξεις και τα επιτεύγματα των ευρωπαϊκών πολιτικών, νόμων και
μέτρων και αυτή η άγνοια προκαλεί αδιαφορία αλλά και δυσπιστία
για τις έως τώρα κατακτήσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 28.
Επικριτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τον κύκλο των
ευρωσκεπτικιστών, κάνουν λόγο για αδιαφορία των πολιτών για την
ένωση, υπονοώντας ότι οι πολίτες δεν συμμετέχουν στην κοινοτική
διαδικασία λήψης των αποφάσεων, η οποία είναι μη δημοκρατική και
επομένως προκαλεί την αποξένωση των πολιτών από τους
Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊστές, οι οποίοι
αναγνωρίζουν
τα
πολυεπίπεδα
προβλήματα
δημοκρατικής
διακυβέρνησης της ΕΕ και επιδιώκουν την βελτίωση του τρόπου
λήψης των αποφάσεων, υποστηρίζουν ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει όχι μόνον στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα- αλλά σε όλες τις
αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες του κόσμου, όπου ένα μεγάλο μέρος
του πληθυσμού απέχει από τις εκλογές. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν
σχεδόν την ίδια επιρροή στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού δικαίου
όπως και στη διαμόρφωση του εθνικού. Δεδομένου ότι τα πολιτικά
κόμματα είναι φορείς έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας29 και η
27

Γιώργος
Βοσκόπουλος,
«ευρωπαϊκή
Ένωση,
θεσμοί,
πολιτικές,προκλήσεις,
διαπραγματεύσεις», σελ.29, εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ,Θεσσαλονίκη, 2009
28
Α.Μοσχονάς, «Ευρωπαϊκή Ένωση, επίκαιροι προβληματισμοί, σελ.184-185, Αθήνα 2000,
εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ, «οι πολίτες δεν θυμούνται τους άλλοτε υπάρχοντες δασμούς και άλλους
φραγμούς, που παρεμπόδιζαν το εμπόριο και περιόριζαν την επιλογή απ’ αυτούς αγαθών και
υπηρεσιών από άλλα ευρωπαϊκά Κράτη. Ξεχνούν τους ελέγχους στα σύνορα, τους
περιορισμούς στη διακίνηση, στην εγκα΄τασταση και στην εργασία σε γειτονικα κράτη, τους
περιορισμούς στο συνάλλαγμα για ταξίδια στο εξωτερικό, τις γενικές απαγορεύσεις
εξαγωγής κεφαλαίου και τα προβήματα στις συναλλαγές από διάφορα εθνικά νομίσματα. Οι
νέοι ευρωπαίοι ξεχνούν ακόμη και τους ολέθριους πολέμους, στους οποίους πήραν μέρος οι
παππούδες τους, εναντίον εθνών που αυτοί τώρα θεωρούν ως φιλικά και παρόμοια με το
δικό τους έθνος.
29
Γιώργος Σκουλάς, «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ-συστήματα εξουσίας και
σύγχρονες ιδεολογίες», σελ.483, εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα, 2010
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συμβολή τους στην λειτουργία της πολιτικής ζωής θεμελιώδης, οι
ευρωπαίοι πολίτες, μέσω της εκλογής του κόμματος το οποίο
σχηματίζει την εθνική κυβέρνηση, έχουν μια έμμεση επιρροή και
συμμετέχουν και άμεσα στη δημοκρατική διαδικασία με την εκλογή
των βουλευτών, οι οποίοι τους εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τον Bottomore τα πολιτικά κόμματα
«αποτελούν τα απαραίτητα μέσα για την κατάκτηση ή διατήρηση της
εξουσίας και, κατά συνέπεια, για τη μακροχρόνια εφαρμογή και
διαχείριση πολύπλοκων κοινωνικών πολιτικών30». Όπως αναφέρεται
στις Συνθήκες, «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
Ένωσης31». Διχάζει όμως το γεγονός ότι από κάποιους
αναγνωρίζονται ως τέτοια, ως πολιτικά κόμματα δηλαδή και από
κάποιους άλλους ως πολιτικές ομάδες32, οι οποίες αδυνατούν να
αναλάβουν δράση και δεν έχουν πολιτική ταυτότητα που να
αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Ο διχασμός αυτός αποτελεί την απαρχή
του σημαντικού, για κάποιους, προβλήματος που καλείται
«δημοκρατικό έλλειμα» ενώ για κάποιους άλλους, του «μύθου» περί
δημοκρατικού ελλείματος.
Το δημοκρατικό έλλειμμα αποτελεί τον κεντρικό άξονα των
«ευρωσκεπτικιστικών» προσεγγίσεων, στη λογική του ότι εφόσον
δεν αντιμετωπίζεται «η περαιτέρω αποδυνάμωση της κυριαρχίας των
εθνικών κρατών θα συνεπαγόταν μια σημαντική διακινδύνευση για
τη δημοκρατία των κρατών που μετέχουν στην ενωσιακή
διαδικασία»33. Το πρόβλημα φαίνεται να είναι το «ευρωπαϊκό
κράτος». Απαραίτητη προϋπόθεση για την έννοια του ευρωπαϊκού
κράτους και την ποιότητα αυτού είναι να διευκρινιστεί ποιός είναι ο
«δήμος», δηλαδή ο λαός αυτού του κράτους. Ο J.J.Rousseau λαό
θεωρούσε εκείνο το «πολιτικό σώμα» που διαθέτει «γενική θέληση»
και έχει «απόλυτη εξουσία» στα μέλη του. Σύμφωνα με την άποψή
30

Bottomore T. «POLITICAL SOCIOLOGY», Hutchinson, London, 1979, σελ.49
Πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
Βλ.http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=EL&id=4
3
32
Σύμφωνα με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και με τους
δύο χαρακτηρισμούς αναγνωρίζονται ως πολιτικά κόμματα,βλ. κανονισμό υπ’αριθ.
2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
33
Κων.Χρυσόγονος, «το μετέωρο βήμα της Ευρώπης»,σελ.51-57, εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα 2005.
31
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αυτή συνεπώς, προφανώς και δεν υπάρχει και ούτε πρόκειται να
υπάρξει ευρωπαϊκός λαός. Και τούτο διότι ο λαός είναι ένα
μεταβαλλόμενο κοινωνικό σύνολο, μέσα στη ροή του ιστορικού
γίγνεσθαι, με τις διακρίσεις του και τις διάφορες αντιθέσεις του.
Όμως και την άποψη αυτή θ’αναιρέσουν ιστορικά παραδείγματα34
από την Ελβετία, τη Μεγ.Βρετανία και τη Γερμανία (δημοκρατία της
Βαϊμάρης). Επομένως, ένας ευρωπαϊκός λαός, συντιθέμενος από
επιμέρους ευρωπαϊκούς λαούς, δεν φαντάζει ως κάτι λογικά
ασύλληπτο ή ιστορικά ουτοπικό. Το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να
επιβιώσει ως ένα τέτοιο παράδειγμα και η ΕΕ. Δεν αποτελεί έθνος,
κράτος, ενιαίο δρώντα35 ούτε ομοσπονδιακό μόρφωμα. Αν οι
ευρωφοβικοί κύκλοι αναφερόμενοι στο «δημοκρατικό έλλειμμα»
εννοούν την έλλειψη νομιμοποίησης (δηλαδή την μη ικανοποιητική
συμμετοχή ευρωπαίων πολιτών στις Ευρωεκλογές), την έλλειψη
διαφάνειας (δηλαδή την μυστικότητα στον τρόπο λειτουργίας του
Συμβουλίου), την έλλειψη προστασίας (δηλαδή τις αδυναμίες της
κοινωνικής πολιτικής) και το έλλειμμα σε επίπεδο απόδοσης ευθυνών
ως προς τον τρόπο λειτουργίας της ΕΚΤ και της Επιτροπής, τότε αυτό
υφίσταται.

3.2. Έλλειμμα πληροφόρησης
Η απαρχή του προβλήματος που λέγεται «έλλειμμα
πληροφόρησης» στην ΕΕ, φαίνεται να έγινε με την τελωνειακή
ένωση, όταν τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν πολύ
τεχνικά και δυσνόητα για τον μέσο ευρωπαίο πολίτη. Καθώς όμως με
το πέρασμα των χρόνων, οι συνθήκες μεταβάλλονται και τα θεσμικά
όργανα υποχρεούνται να έχουν πιο ενεργό ρόλο και να ενώσουν τις
δυνάμεις τους προκειμένου να διαμορφώσουν μια κοινή πολιτική
πληροφόρησης, δηλαδή μια πολιτική με κοινές αποφάσεις, κοινούς
κανόνες και κοινά μέτρα τα οποία υιοθετούνται από τα θεσμικά
όργανα και εφαρμόζονται και από αυτά και από τις κυβερνήσεις των
κρατών-μελών. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Ανάληψη
34

Παρόλο που ήταν εθνικά ομοιογενή κράτη περιέπεσαν σε ακυβερνησία λόγω κοινωνικών
αναταραχών
35
βλ.μέρος Γ’, κεφ.1 της παρούσης
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πρωτοβουλίας δεν υπάρχει από κανέναν, διότι δεν ενθαρρύνονται
από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών με την αιτιολογία ότι και
αυτές δεν αισθάνονται να έχουν κάποιο κοινό συμφέρον προς
υλοποίηση. Ακόμη και τα ΜΜΕ τα οποία κατέχουν καθοριστικό ρόλο
στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, πολλές φορές αφήνουν το
κοινό εντελώς απληροφόρητο. Αυτό το χάσμα αποτελεί την αιτία της
ύπαρξης αυτού του φαινομένου. Η άγνοια των πολιτών προκαλεί
αδιαφορία για όλα τα έως τώρα ευρωπαϊκά κεκτημένα και απάθεια
για κάποιους από τους νεότερους. Μόνο το ένα τέταρτο των πολιτών
της ένωσης πιστεύει ότι γνωρίζει για τα δρώμενα στην ΕΕ, ενώ τα
τρία τέταρτα δηλώνουν κακή πληροφόρηση. Προσπαθώντας να
καλυτερέψει λίγο την κατάσταση η Επιτροπή (η οποία είναι και ο
κύριος πάροχος πληροφοριών για θέματα της ΕΕ) πραγματοποιεί
μέσω ειδικευμένων ινστιτούτων δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης, τα
γνωστά «ευρωβαρόμετρα». Μολονότι χρόνο με το χρόνο, γίνονται
επίπονες
προσπάθειες
για
να
καλυτερέψει
το
σκηνικό,
δημιουργώντας το «μηνιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
διάφορους δικτυακούς τόπους του «Europa», τα γραφεία
πληροφοριών στα κράτη μέλη, την υπηρεσία «Europe Direct», η
οποία προσφέρει διάλογο σε όλες τις γλώσσες, την υπηρεσία
επίσημων εκδόσεων ώστε να εκτυπώνεται και να διανέμεται η
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ
(EUROSTAT), πλημμύρα πληροφοριών για τους πολίτες δεν φαίνεται
να υπάρχει. Οι δημοσιεύσεις αγνοούνται με αποτέλεσμα οι
πληροφορίες που προσφέρονται πρακτικά να είναι άχρηστες. Όχι ο
μέσος Ευρωπαίος πολίτης, αλλά έλάχιστα άτομα από κάθε κράτος
γνωρίζουν την ύπαρξη και μπορούν να κατανοήσουν αυτές τις
δημοσιεύσεις. Υποστηρίζεται και η άποψη ότι η Επιτροπή προωθεί τις
προτάσεις της, παρά τις πολιτικές που αποφασίζονται από τις
κυβερνήσεις των κρατών μελών.
Τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών απολαύουν εξ ορισμού
δημοκρατική νομιμοποίηση σε αντίθεση με το Ευρωκοινοβούλιο σε
επίπεδο κρατών μελών. Μέχρι το 1979 οι ευρωβουλευτές
διορίζονταν μεταξύ των βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και
όλες οι νομοθετικές πράξεις ενός κράτους ασκούνταν από αυτά.
Αποτελούσαν εκφραστές του λαού και προσέδιδαν ένα αίσθημα
δικαίου και διαφάνειας για οποιαδήποτε απόφαση. Με την εξέλιξη της
ευρωπαϊκής οικοδόμησης, ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων
άλλαξε, καθώς ανάμεσα σε αυτά και το Ευρωκοινοβούλιο,
αναπτύχθηκαν διάφορα μέσα συνεργασίας προκειμένου να
ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΓΛΟΥ
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καθιερωθεί αποτελεσματικός δημοκρατικός έλεγχος της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα. Η ίδια η διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης
συνεπάγεται
τη
μεταβίβαση
ορισμένων
36
αρμοδιοτήτων , οι οποίες κατά το παρελθόν ανήκαν στις εθνικές
κυβερνήσεις, σε κοινά θεσμικά όργανα που διαθέτουν εξουσίες
λήψης αποφάσεων, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το ρόλο των
εθνικών κοινοβουλίων, τόσο ως προς τις νομοθετικές όσο και ως
προς τις δημοσιονομικές και ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Η
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από εθνικό επίπεδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο
αφορά κυρίως το Συμβούλιο, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν
απέκτησε όλες τις εξουσίες που θα του επέτρεπαν να διαδραματίσει
πλήρη κοινοβουλευτικό ρόλο όσον αφορά τα κοινοτικά ζητήματα.
Υπάρχει ως εκ τούτου, ένα διαρθρωτικό «δημοκρατικό
έλλειμμα» καθώς οι πολίτες δεν συμμετέχουν στην λήψη των
αποφάσεων
της
Ένωσης
διότι
το
Ευρωκοινοβούλιο
έχει
περιορισμένες δυνατότητες άσκησης εξουσίας, όπως το να μην
εκλέγει κυβέρνηση ή να μην εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής.
Έτσι οι Ευρωπαίοι πολίτες αποξενώνονται, απομακρύνονται από τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς και τελικά αγνοούν τη λειτουργία και το ρόλο
τους. Άλλο σημείο αδυναμίας παρατηρείται στο γεγονός ότι «το
δικαίωμα της πρωτοβουλίας επαφίεται κυρίως στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και όχι στο Ευρωκοινοβούλιο»37 Στο Ευρωκοινοβούλιο δεν
υφίστανται σοβαρές διενέξεις και αντιπαραθέσεις, διότι οι
αντιπαραθέσεις και οι διαβουλεύσεις γίνονται στις επιτροπές και όχι
στην ολομέλεια. Λείπει δηλαδή παντελώς το σύνηθες και σαφές
σχήμα της κυβέρνησης – αντιπολίτευσης. Οι έδρες και επομένως, οι
ψήφοι στο Ευρωκοινοβούλιο είναι κατ’ αναλογία του πληθυσμού της
κάθε χώρας – μέλους, με αποτέλεσμα μια μεγάλη χώρα-μέλος, όπως
η Γαλλία ή η Γερμανία, να διαθέτει πολλαπλές έδρες και ψήφους σε
σχέση με μια μικρή, όπως η Μάλτα. Ακόμη και οι διαδικασίες λήψης
των αποφάσεων είναι πολύπλοκες και άγνωστες για τους πολίτες, οι
οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν ανάμεσα σε διάφορα μοντέλα
δημοκρατίας και πολιτικά συστήματα που λειτουργούν με βάση
διαφορετικές πρακτικές, κανόνες και παραδόσεις. Υποστηρίζεται ότι
δεν υπάρχει «μια αντίληψη περί δημοκρατίας αλλά πολλές
ανταγωνιστικές αντιλήψεις θεμελιωμένες σε εθνικά πρότυπα 38».

36

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια,
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/institutions/article_7154_el.ht
m
37
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4307075,00.html, δήλωση της Ζαμπίνε φον
Όπελν, πολιτολόγου από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου
38
Γιώργος
Βοσκόπουλος,
«ευρωπαϊκή
Ένωση,
θεσμοί,
πολιτικές,προκλήσεις,
διαπραγματεύσεις», σελ.35, εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ,Θεσσαλονίκη, 2009
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Εν κατακλείδι, το έλλειμμα πληροφόρησης των πολιτών είναι
άμεσα και αλληλένδετα συνηφασμένο με αυτό που λέγεται
«δημοκρατικό έλλειμμα», με αποτέλεσμα να φαλκιδεύεται το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα και η ύπαρξη της δημοκρατίας σε αυτό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

4.1 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συνέπεια του κενού πληροφόρησης των θεσμικών οργάνων,
είναι η άγνοια των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών,
δικαιώματα τα οποία αποκτήθηκαν από τις συνθήκες της ΕΚ και της
ΕΕ. Ο όρος «ευρωπαίος πολίτης», χαρακτηρίζει κάθε πρόσωπο που
έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης.
Οπότε, δικαιούται να απολαύει στο έδαφος τρίτων χωρών που
δεν είναι μέλη της ΕΕ, ακόμη και αν δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος
μέλος του, διπλωματική και προξενική προστασία κάθε κράτους
μέλους, σα να ήταν υπήκοός αυτού. Απολαύει γενικώς όλα τα
δικαιώματα που ορίζονται στο άρθρο 17 της ΣΕΚ. Έχει ευρωπαϊκή
ιθαγένεια χωρίς αυτό να αναιρεί την εθνική ιθαγένειά του, το
δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε δημοτικές και
ευρωπαϊκές εκλογές, σε κάθε κράτος μέλος ακόμη και εάν δεν είναι
κράτος καταγωγής αλλά ο τόπος κατοικίας του και διάφορα άλλα
δικαιώματα τα οποία αφορούν την προστασία του σε τομείς
ασφάλειας, δικαιοσύνης, περιβάλλοντος, έρευνας και ανάπτυξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 ΣΕΕ, η Ένωση βασίζεται στις αρχές της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών του κράτους δικαίου και
μολονότι σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών, σέβεται
και τα θεμελιώδη δικαιώματα των γενικών αρχών του κοινοτικού
δικαίου.
Χαρακτηριστικό δείγμα κάθε δημοκρατικής φιλελεύθερης
κοινωνίας είναι ο σεβασμός των βασικών ελευθεριών και
δικαιωμάτων, των οποίων ο μη σεβασμός τιμωρείται. Αυτό θεωρεί
αυτονόητο ο πολίτης κάθε χώρας. Και είναι βαθιά ριζωμένη η
αντίληψη στην ευρωπαϊκή πολιτική κουλτούρα και ιστορία, υπέρ του
αδιαπραγμάτευτου σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Καμία
χώρα δε μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ εάν δεν σεβαστεί τις
ελευθερίες αυτές και κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να παραβιάσει
τα δικαιώματα των πολιτών του, διότι διαφορετικά θα αποκλειστεί το
κράτος αυτό από την Ένωση. Όπως φυσικά συμβαίνει σε κάθε
κοινωνία με το πέρασμα του χρόνου, έτσι και στην Ευρώπη,
θεωρούνται «δεδομένες» και απολύτως φυσικές αυτές οι ελευθερίες
από τους πολίτες της ΕΕ και υποτιμούν το γεγονός ότι πρόκειται για
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ελευθερίες οι οποίες αποκτήθηκαν, μετά από ολέθριους πολέμους και
μια σειρά ατελείωτων συνθηκών ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η ΕΕ
βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με κρίση νομιμοποίησης και
ταυτότητας καθώς οι πολίτες αγνοούν τα οφέλη της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, παρόλο που με τον δικό τους τρόπο όλοι
συμμετέχουν
στην
κατασκευή
αυτού
του
πρωτότυπου
οικοδομήματος.

4.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από ένα εθνικό κράτος στην ΕΕ
μπορεί να γίνει αποδεκτή, μόνο εάν συνεπάγεται προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών,
με το πέρασμα των χρόνων συνεχώς αυξάνονται, καθώς εντάσσονται
στην Ένωση νέα κράτη μέλη και άρα νέος πληθυσμός ευρωπαίων
πολιτών. Όσο πολλαπλασιάζονται όμως τα δικαιώματα, άλλο τόσο
μεγαλώνουν τα προβλήματα και τούτο οφείλεται στην «αρχή της
υπεροχής των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων39». Βάσει της
αρχής αυτής, τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια δεν μπορούν να
ελέγξουν το κοινοτικό δίκαιο και τις πράξεις των κοινοτικών
οργάνων με μέτρο τα θεμελιώδη δικαιώματα των εθνικών
συνταγμάτων. Τα εθνικά δικαστήρια ως βοήθεια μπορούν να
προσφέρουν την κρίση του ζητήματος ή την παραπομπή στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για προδικαστική εξέταση. Στον αντίποδα το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), είναι το
ίδιο αρμόδιο να ελέγχει τις πράξεις των εθνικών αρχών όχι όμως τις
πράξεις των κοινοτικών οργάνων, καθώς η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και
η ΕΕ δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Συνεπεία τούτου αποτελεί το γεγονός ότι ούτε τα
ενωσιακά
όργανα
διαθέτουν
έναν
κατάλογο
θεμελιωδών
δικαιωμάτων ώστε να υποχρεούνται να μην τα προσβάλλουν ή να τα
εγγυηθούν αλλά ούτε και οι πολίτες μπορούν να προσβάλλουν μια
πράξη των οργάνων αυτών, όπως θα έπρατταν με κάποια των
εθνικών αρχών τους.
Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι διασκορπισμένα σε συνθήκες,
σε διάφορα κοινοτικά κείμενα, στα επιμέρους εθνικά συντάγματα και
σε διεθνείς συνθήκες, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε αυτά να είναι
πραγματικά δυσχερής. Απαραίτητη ενέργεια θεωρούνταν η
39

http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=458, ο ευρωπαϊκός χάρτης και
η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ενωσιακή έννομη τάξη
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συστηματοποίηση και κωδικοποίησή τους ώστε να υπάρχει κάποια
ασφάλεια δικαίου και τη «λύση» ήρθε να δώσει ο Χάρτης
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3. ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κολωνία
το1996, οι κυβερνήσεις των κρατών θεώρησαν απαραίτητη
προϋπόθεση και θεμελιώδη αρχή της ένωσης την προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της, με αποτέλεσμα να
θέσουν τη δημιουργία ενός χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ,
σε μία συνέλευση40, ένα ειδικό σώμα το οποίο αποτελούνταν από
εκπροσώπους όλων των χωρών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, καθώς και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των
εθνικών κοινοβουλίων, με ημερομηνία περάτωσης το τέλος του
έτους 2000. Ο χάρτης αυτός ήταν αποτέλεσμα μιας πρωτότυπης
διαδικασίας, χωρίς προηγούμενο41 στην ιστορία της Ευρωπαϊκής
'Eνωσης και έπρεπε να περιλαμβάνει θεμελιώδη δικαιώματα,
ελευθερίες και διαδικαστικά δικαιώματα, όπως αυτά προβλέπονται
από την ΕΣΔΑ, απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις
των κρατών μελών και ισχύουν ως γενικές αρχές του Κοινοτικού
δικαίου, καθώς και τα διακριτά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών.
Τέλος, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά
δικαιώματα όπως αυτά προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χάρτη και τον Κοινοτικό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των
εργαζομένων. Ο χάρτης ανακηρύχθηκε επίσημα στη Νίκαια τον
Δεκέμβριο του 2000, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο
και την Επιτροπή, χωρίς να έχει νομικά δεσμευτικά ισχύ αλλά ως
απλή διακήρυξη αρχών και περιλαμβάνει μια σειρά αστικών,
πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό προοίμιο42 και 54 άρθρα
που κατανέμονται σε 7 κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρεται στην
αξιοπρέπεια, το δεύτερο στην ελευθερία, το τρίτο στην ισότητα, το
τέταρτο στην αλληλεγγύη, το πέμπτο στην ιθαγένεια, το έκτο στην
δικαιοσύνη και το έβδομο και τελευταίο περιέχει γενικές διατάξεις.
Πηγές έμπνευσης του Χάρτη αποτέλεσαν οι γενικές αρχές της
40

http://www.inews.gr/96/ti-provlepei-o-chartis-themeliodon-dikaiomaton-tis-evropaikisenosis.htm
41
Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_el.htm
42
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discriminat
ion/l33501_el.htm
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ΕΣΔΑ του 1950, η νομολογία του ΔΕΚ, οι αρχές που προέκυπταν από
την κοινή συνταγματική παράδοση των χωρών της ΕΕ, τα οικονομικά
και κοινωνικά δικαιώματα όπως προβλέπονταν στον αναθεωρημένο
Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1996 και στον
Κοινοτικό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των εργαζομένων του
1989. Αντλήθηκαν και άλλα μεμονωμένα δικαιώματα από άλλες
πηγές, όπως από τη διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των παιδιών,
τον κανονισμό του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, τις Συνθήκες
Σένγκεν και Ευρωπόλ.43

43

βλ.Μέρος Β’, κεφ.3.14 της παρούσης, ο ΧΘΔ στη ΣτΛ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

«πολιτεία είναι η εν λειτουργία
συνένωση δικαίου και κοινωνίας»
Δ.Τσάτσος

5.1.ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΕ
Από τη δημιουργία της έως και σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση
αποτελεί μια σύνθετη ενωσιακή τάξη Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι
είναι οργανωμένοι σε λαούς, αλλά και μια σύνθετη ενωσιακή τάξη
εθνικών κρατών τα οποία βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη. Αναφέρεται
ως ένα μοναδικό, πολύπλοκο και πολυσύνθετο οικοδόμημα με
ιδιαίτερα θεσμικά χαρακτηριστικά. Άλλοτε γίνεται λόγος για
«κράτος» και άλλοτε για «συμπολιτεία» ή «συνομοσπονδία» λαών.
Ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που της προσδίδεται, ένα τέτοιο
οικοδόμημα για να λειτουργήσει σωστά, δημοκρατικά και με
ασφάλεια για τους πολίτες του, πρέπει να πλαισιώνεται από θεσμούς
και θεσμικά όργανα.
Η ΕΕ καταλαμβάνει έναν συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο,
στον οποίο ζουν, εργάζονται και μετακινούνται οι πολίτες της ΕΕ
έχοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά
προσιδιάζουν κάπως με την έννοια του «κράτους». Περιλαμβάνει
συγκεκριμένη εδαφική επικράτεια και αποτελεί το «σύνολο των
θεσμών που συντηρούν την τάξη και εξασφαλίζουν την κοινωνική
σταθερότητα44». Επίσης, παρέχει προστασία στο λαό του από
εξωτερικές επιθέσεις, άρα πρόκειται για ένα προστατευτικό σώμα που
έχει ως κύρια λειτουργία την παροχή ενός πλαισίου ειρήνης και
κοινωνικής τάξης εντός του οποίου οι πολίτες μπορούν να ζουν τη
ζωή τους όπως οι ίδιοι νομίζουν καλύτερα.
Με αυτό το σκεπτικό και οι ιδρυτές-δημιουργοί της ΕΕ, εφόσον
είχαν κοινές πολιτικές και κοινούς στόχους, προσπαθώντας
44

Andrew Heywood, «εισαγωγή στην πολιτική», σελ.132, εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, Αθήνα 2008
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ταυτόχρονα να μην παραβλέψουν τα εθνικά συμφέροντα, ούτε όμως
και τη λειτουργία των εθνικών κοινοβουλίων, δημιούργησαν τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πέντε στον αριθμό. Πρόκειται για το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο45.
Στοίχημα46 του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης
αποτέλεσε η χρήση των θεσμών προς όφελος των πολιτών της
ένωσης, με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο και με σαφή προτεραιότητα
στον άνθρωπο. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σημερινή τους
μορφή είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής διαδικασίας των θεσμών
και αποτελούν πηγή «δευτερογενούς νομοθεσίας» έχοντας τη μορφή
οδηγιών και κανονισμών. Αυτό οφείλεται στα συνεχόμενα κύμματα
διεύρυνσης της ΕΕ τα οποία δημιουργούν μια μεταβαλλόμενη
δυναμική47 εντός της Ένωσης ώστε η εξεύρεση θεσμικών διεξόδων
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων να αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
Για τον λόγο αυτόν, αποφασίστηκε οι κοινές πολιτικές των
κρατών μελών να βασίζονται σε κοινή νομοθεσία και κοινά θεσμικά
όργανα, ώστε τα τελευταία να επιβάλλουν τις αποφάσεις τους σε όλα
τα κράτη μέλη και στους πολίτες αυτών. Οι κοινές πολιτικές
διαμορφώνονται με νομικές πράξεις οι οποίες θεσπίζουν τα κοινά
θεσμικά όργανα και εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη. Εφαρμόζεται
μια ειδική νομοθεσία, βασιζόμενη στις Συνθήκες, η οποία μέχρι
πρότινος αποκαλούνταν «κοινοτικό κεκτημένο» και τώρα πλέον
«κεκτημένο της ΕΕ» και θεσπίζεται για να υλοποιήσει τις κοινές
πολιτικές. Πρόκειται για μια νομοθεσία η οποία υπερισχύει του
εθνικού48, ακόμη και του συνταγματικού δικαίου των κρατών μελών,
είτε ο εθνικός νόμος προηγείται είτε έπεται της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη έχουν μεταβιβάσει στην Ένωση οριστικά
και αμετάκλητα κυριαρχικά δικαιώματα και δεν μπορούν να
υπαναχωρήσουν εκ των υστέρων ως προς αυτή τη μεταβίβαση με
μονομερή μέτρα, εκτός αν αποφασίσουν να αποσχισθούν οριστικά
από αυτήν. Αν δεν επιθυμούν τέτοια ριζική λύση, δεν μπορούν να
αντιβαίνουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, στη θέσπιση της οποίας
έχουν συμβάλλει, επικαλούμενα το εθνικό, ακόμη και το
συνταγματικό τους δίκαιο. Αυτό το χαρακτηριστικό της διαδικασίας
υπερεθνικής ολοκλήρωσης, τη διακρίνει από τη διακυβερνητική
45

Σχεδιάγραμμα υπ’αριθμόν 2
Γιώργος Βοσκόπουλος, «ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμοί, πολιτικές,προκλήσεις,
διαπραγματεύσεις», σελ.42, εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ,Θεσσαλονίκη, 2009
47
Του ιδίου σελ 44
48
Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/3/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=29&s=1&
e=10
46
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συνεργασία, όπου οι αποφάσεις μπορεί να έχουν πολιτική βαρύτητα
αλλά δεν έχουν νομική υποχρεωτική ισχύ για τα συμμετέχοντα
κράτη. Μια διαδικασία υπερεθνικής ολοκλήρωσης, όπως αυτή της ΕΕ,
δεν λειτουργεί αν κάθε κράτος μέλος καταστρατηγεί αυθαιρέτως την
κοινή νομοθεσία προβάλλοντας την εθνική νομοθεσία ή το Σύνταγμα
του.

5.2.ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αποτελεί το σημαντικότερο νομοθετικό και επικυρωτικό όργανο
της ΕΕ. Αυτό καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς
της και λύνει τα πιο σημαντικά προβλήματά της. Οι εξουσίες αυτές
θεσπίστηκαν από τις ιδρυτικές συνθήκες και αποτελεί τη συλλογική
έκφραση των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών.
Τα κράτη-μέλη της ΕΕ εκπροσωπούνται σ’αυτό από τους αρχηγούς
τους και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται στην
πραγματικότητα για ένα χώρο όπου οι ηγέτες των κρατών μελών
ανταλλάσσουν ελεύθερα και άτυπα τις απόψεις τους, εκλείπει η
γραφειοκρατία και η τυπικότητα με αποτέλεσμα να δημιουργείται
πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών ηγετών. Το Συμβούλιο
στην κατάθεση προτάσεων επικουρείται από την Επιτροπή αλλά αυτό
καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και τη στρατηγική της ΕΕ. Οι
αρχηγοί των κρατών μελών ή κυβερνήσεων δεν υιοθετούν νομικές
πράξεις οι οποίες δεσμεύουν τυπικά τα κράτη, ωστόσο από νομικής
πλευράς οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Επιτροπή
και το Συμβούλιο είναι δεσμευτικές. Μετά από κάθε σύνοδο του
υποβάλλει μία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και μια
ετήσια γραπτή έκθεση σχετική με την πρόοδο της ΕΕ. Σε πολλά
πεδία, οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία, η οποία θεωρείται
πολλές φορές ότι υπάρχει ακόμη και αν κάποια κράτη απέχουν από
την ψηφοφορία και άλλοτε με ψηφοφορία είτε απλής είτε ειδικής
πλειοψηφίας. Επιπλέον, συνομολογεί συμφωνίες με τρίτες χώρες και
διεθνείς οργανισμούς, χαράσσει τη στρατηγική της ΕΕ στα πεδία της
ΚΕΠΠΑ και ΕΠΑΑ, παίρνει αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική της
ΕΕ και εγκρίνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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5.3.Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελεί θεσμικό όργανο υπερεθνικής μορφής με νομοθετικές
και εκτελεστικές εξουσίες. Δραστηριοποιείται σε δύο πεδία, ένα
πολιτικό και ένα διοικητικό και αποτελείται από δύο υπηκόους κάθε
«μεγάλου» κράτους μέλους και από έναν υπήκοο κάθε «μικρού»
κράτους μέλους. Ο αριθμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα
με την προσχώρηση διάφορων μελλοντικών κρατών μελών. Τα μέλη
της προτείνονται από την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους και
ορίζονται από το Συμβούλιο για περίοδο πέντε ετών, με δυνατότητα
ανανέωσης, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία και σε συμφωνία
με τον ορισθέντα πρόεδρο. Ως επίτροποι δεν μπορούν να επιλεγούν
πρόσωπα που δεν έχουν την ιθαγένεια κάποιου κράτους μέλους και
κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να ασκούν άλλη
επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη. Κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους δεν δέχονται υποδείξεις από καμία
κυβέρνηση49και όλες οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να σέβονται αυτή
την αρχή και να μην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα μέλη της
Επιτροπής κατά την εκτέλεση του έργου τους. Εφαρμόζεται
απαρέγκλιτα η αρχή της συλλογικότητας (collegialite) της δράσης
της επιτροπής αλλά παρά τον συλλογικό χαρακτήρα της κατανέμει
τις θέσεις των μελών της σε τομείς κοινοτικών δραστηριοτήτων. Οι
αρχηγοί των κρατών μελών αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία,
ορίζουν τον πρόεδρο της Επιτροπής και ο διορισμός του εγκρίνεται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ρόλος της είναι να επιβλέπει ως
«φύλακας» την τήρηση των όρων από τις χώρες μέλη, να λειτουργεί
ως εκτελεστικό όργανο της ένωσης, να καταρτίζει και να εκτελεί τον
κοινοτικό προϋπολογισμό μαζί με το Ελεγκτικό Συνέδριο και να
διαπραγματεύεται, ως αντιπροσωπευτικό όργανο, συμφωνίες με
τρίτα μέρη εκτός της ΕΕ. Είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο της
ένωσης που έχει το «δικαίωμα πρωτοβουλίας» ή «την ευθύνη» να
κάνει προτάσεις για τη λήψη κοινοτικών αποφάσεων και μπορεί να
τροποποιήσει πρότασή της. Η αρμοδιότητα πρωτοβουλίας είναι πολύ
σημαντική για την ανάπτυξη των κοινών πολιτικών και άρα για την
πολυεθνική ολοκλήρωση.

49

Νίκος Μούσης, «ευρωπαϊκή ένωσης, δίκαιο, οικονομία, πολιτική», σελ.44, εκδόσεις
Παζήση, Αθήνα, 2008
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5.4.ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Από τα πρώτα θεσμικά όργανα της ΕΚ ήταν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.
Αρχικά
ονομαζόταν
«Κοινή
Συνέλευση»,
εκπροσωπούσε τα κράτη-μέλη της Κοινότητας και ασκούσε δημόσιο
έλεγχο. Το 1962 μετονομάστηκε σε «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» και ο
ρόλος του αναβαθμίστηκε μετά τις συνεχείς διευρύνσεις της Ένωσης.
Τώρα χάρη στην άμεση εκλογή του από τους λαούς της ένωσης,
είναι το μόνο πραγματικά υπερεθνικό κοινοβούλιο στον κόσμο και
έχει πρωτεύοντα ρόλο στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση.
Έχει τεσσερις αποστολές. Τη νομοθετική κατά την οποία
συμμετέχει στη διαδικασία θέσπισης των κοινοτικών πράξεων,
ασκώντας τις εξουσίες του στα πλαίσια των διαδικασιών της
συναπόφασης και της συνεργασίας και το δικαίωμα της σύμφωνης
γνώμης, δηλαδή της εγκρισης ή της απόρριψης των πράξεων που
αφορούν τη σύναψη ορισμένων διεθνών συμφωνιών. Την πολιτική
λειτουργία κατά την οποία είναι ο φυσικός εντολέας της ΕΕ και
συχνά ζητάει-καθώς έχει το δικαίωμα- από τα άλλα θεσμικά όργανα
να τροποποιήσουν τις κοινές πολιτικές ή να αναπτύξουν νέες. Η
Επιτροπή και το Συμβούλιο υποχρεούνται να δίνουν αναφορά στο
Κοινοβούλιο για τις ενέργειές τους και να παρουσιάζουν ετήσιες
εκθέσεις σε αυτό αναφορικά με τις δραστηριότητες και τις
συνεδριάσεις αντίστοιχα, ως προς την πρόοδο της Ένωσης. Ως προς
την δημοσιονομική του αρμοδιότητα, ορίζει διαμεσολαβητή
εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει όλες τις καταγγελίες των πολιτών
της Ένωσης, σχετικά με τις περιπτώσεις κακής διοίκησης των
κοινοτικών οργάνων. Ελέγχει τις κοινοτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα
βάσει αυτής της δράσης του, να του προσδίδεται ένας ρόλος
αντίστοιχος με εκείνον των εθνικών κοινοβουλίων. Την ελεγκτική
εξουσία του την ασκεί ιδιαίτερα επί της Επιτροπής. Ο πρόεδρος και
τα μέλη της, υπόκεινται ως σώμα, σε ψήφο έγκρισης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δύναται να απαιτήσει και την
παραίτηση της Επιτροπής. Αυτός είναι ο λόγος που η θητεία των
μελών της Επιτροπής είναι πενταετής, για να ελέγχεται και να
συμπίπτει με τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τις
περισσότερες διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση. Συμμετέχει
στον καθορισμό της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και της
ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι ευρωβουλευτές κάνουν όλο και πιο
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αισθητή την επιρροή τους στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και
διατηρούν στενούς δεσμούς με κοινοβούλια ολόκληρου του
πλανήτη. Η αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αποτελεί σημαντικό βήμα για ηγέτες και άλλες διεθνείς
προσωπικότητες. Στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο πλανήτη, η ΕΕ
προωθεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της και μεριμνά για την
προστασία των πολιτών της. Εργάζεται για την ειρήνη, την
ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη
μεταξύ των λαών, το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της
φτώχειας, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς
επίσης και για την αυστηρή εφαρμογή και την ανάπτυξη του
διεθνούς δικαίου.

5.5.ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε
κράτους μέλους σε υπουργικό επίπεδο και η προεδρία του
περιέρχεται ανά εξάμηνο σε διαφορετικό κράτος μέλος, βάσει
αλφαβητικής σειράς. Είναι αδιαμφισβήτητη και διχάζει, η ύπαρξη της
«κυλιόμενης προεδρίας» καθώς οι προτεραιότητες στη διοίκηση της
Ένωσης ποικίλουν ανάλογα με τους στόχους των κρατών μελών. Με
τον άτυπο θεσμό της «τρόικα» όμως, στην οποία μετέχουν η
τρέχουσα προεδρία, η οποία αναλαμβάνει δράση, η απελθούσα και η
επέρχουσα, οι οποίες την επικουρούν, αμβλύνεται το πρόβλημα.
Υποστηρίζεται και η άποψη ότι δεν αποτελεί πρόβλημα η ύπαρξη της
καθώς δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία σε όλες τις χώρες να
αποδείξουν την ικανότητά τους και να προωθήσουν τις απόψεις τους
σε θέματα κοινών πολιτικών και ολοκλήρωσης. Στην πραγματικότητα
δεν πρόκειται για ένα «Συμβούλιο» ή «Συμβούλιο Υπουργών» αλλά
για εννέα συνθέσεις του Συμβουλίου που συνδυάζουν τομείς σε
γενικές υποθέσεις, εξωτερικές σχέσεις, οικονομικά και δημοσιονομικά
θέματα. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολιτικές που αφορούν τη
γεωργία, τη μετανάστευση, τις μεταφορές,το περιβάλλον, την
παιδεία, την απασχόληση και την υγεία. Το Συμβούλιο επικουρείται
από μια Γενική Γραμματεία καθώς επίσης και από διάφορες ομάδες
επιτροπής εμεπιρογνωμόνων που επεξεργάζονται τις προτάσεις της
και κάνουν έκθεση για την επιτροπή των μόνιμων αντιπροσώπων,
γνωστή και ως «COREPER» (Comite des Rapresentants Permanent),
της οποίας το έργο είναι η προετοιμασία των εργασιών του
Συμβουλίου.
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5.6.ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

«στην οργανωμένη πολιτεία
κυβερνούν οι νόμοι και όχι οι άνθρωποι»
Αριστοτέλης, Πολιτικά(350π.Χ.)

Καθίσταται βάσει της ίδρυσής του, το 1952, ένας από τους
παλαιότερους θεσμούς της ένωσης. Από πολύ νωρίς οι δημιουργοί
της ένωσης διαπίστωσαν ότι ένα πολύπλοκο οικοδόμημα όπως αυτό,
που ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη εντάσσονται, χρήζει κοινών
κανόνων. Σε μια κοινότητα κρατών, με κοινούς κανόνες που
θεσπίζονται από κοινά όργανα θα κινδύνευαν να ερμηνεύονται και
να εφαρμόζονται διαφορετικά σε κάθε κράτος, αν υπάγονταν μόνον
στα εθνικά δικαστήρια. Όλα τα σύγχρονα φιλελεύθερα κράτη
ταυτίζονται με το δίκαιο και αποτελούν ένα συγκεντρωτικό
κανονιστικό σύστημα που είναι συνολικά και αποτελεσματικά
εξοπλισμένο με κυρώσεις50. Σε ένα δίκαιο κράτος, οι νόμοι τηρούνται
και οι παραβάτες τιμωρούνται. Για τον λόγο αυτόν γενική αποστολή
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι η ομοιόμορφη τήρηση του
κοινοτικού δικαίου και των νομικών πράξεων που θεσπίζονται από το
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αποτελείται από δύο
σώματα που έχουν την έδρα τους στο Λουξεμβούργο. Τα σώματα
αυτά είναι το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) και το
Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΠΕΚ). Το ΔΕΚ
αποτελείται από ένα δικαστή ανά κράτος μέλος, συνέρχεται σε
τμήματα και επικουρείται από γενικούς εισαγγελείς. Το ΠΕΚ
αποτελείται από έναν τουλάχιστον δικαστή ανά κράτος μέλος.
Αποτελεί τον δικαστή του κοινού δικαίου για όλες τις απευθείας
προσφυγές εκτός από εκείνες που απευθείας ανατίθενται στο ΔΕΚ.
Το ΔΕΚ αποτελεί ανώτατη δικαστική εξουσία της ένωσης, ερμηνεύει
το ευρωπαϊκό δίκαιο και επιβάλλει τον σεβασμό του απ’όλους τους
πολίτες της ένωσης. Οι αποφάσεις του ΔΕΚ εδραιώνουν το κύρος του
ευρωπαϊκού δικαίου, στο οποίο υπόκεινται τα κράτη μέλη και οι
πολίτες αυτών ,τα εθνικά κοινοβούλια και τα εθνικά δικαστήρια.
Απολαύοντας τα δικαιώματα μιας δίκαιης κοινωνίας, οι πολίτες των
κρατών μελών, με την ύπαρξη και την εφαρμογή των αποφάσεων
του ΔΕΚ νιώθουν να είναι όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο.
50

http://el.wikipedia.org/wiki/Συνταγματικό Δίκαιο
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5.7.ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Εκτός από τα βασικά θεσμικά όργανα την ένωση συγκροτούν
και άλλοι διοργανικοί φορείς με εξίσου σημαντική ύπαρξη.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ιδρύθηκε με τη συνθήκη των
Βρυξελλών και δεν αποτελεί δικαστικό όργανο. Βοηθά το Συμβούλιο
και το Ευρωκοινοβούλιο κατά τον έλεγχο που ασκούν στην εκτέλεση
του προϋπολογισμού, ελέγχει τους λογαριασμούς εξόδων και εσόδων
των κοινοτήτων και συντάσσει ετήσια έκθεση η οποία διαβιβάζεται
στα υπόλοιπα όργανα για να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους και
δημοσιεύεται στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ένα
άλλο όργανο με ελεγκτικές ικανότητες είναι ο Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής. Διορίζεται από το ΕυρΚοινβ., διενεργεί έρευνες για
καταγγελίες κακής διοίκησης στην ένωση που του υποβάλλονται από
πολίτες και υποβάλλει έκθεση στο ΕυρΚοινβ και στο όργανο το οποίο
αφορά η καταγγελία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει δική της
νομική προσωπικότητα και ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις
ανεξάρτητη, όχι μόνο έναντι των εθνικών κυβερνήσεων αλλά και
έναντι των άλλων κοινοτικών οργάνων. Παρά την ανεξαρτησία της
όμως οι πράξεις της υπάγονται στον έλεγχο του κοινοτικού δικαστή.
Συμβουλευτικό όργανο αποτελεί και η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους
των
διαφόρων
κοινωνικο-επαγγελματικών
κατηγοριών
της
οικονομικής ζώνης. Τα 222 μέλη της διορίζονται με απόφαση του
Συμβουλίου, έχουν θητεία τεσσάρων ετών και σε όσες περιπτώσεις
προβλέπεται από τις Συνθήκες το Συμβούλιο και η Επιτροπή
οφείλουν να ζητούν τη γνώμη της. Τέλος, μια από τις θεσμικές
καινοτομίες που εισήγαγε η ΣΕΕ είναι η Επιτροπή των Περιφερειών.
Απαριθμείται από 222 μέλη τα οποία διορίζονται ομόφωνα από το
Συμβούλιο μετά από προτάσεις των κρατών μελών με θητεία
τεσσάρων ετών. Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο οφείλουν να ζητούν τη
γνώμη της υποχρεωτικά σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικών
υποθέσεων,
περιβάλλοντος,
παιδείας,
πολιτισμού,
υγείας,
διαρθρωτικών ταμείων και επαγγελαμτικής κατάρτισης. Η ΟΚΕ
μπορεί να εκφέρει γνώμη και με δική της πρωτοβουλία όταν θεωρεί
ότι
διακυβεύονται
συγκεκριμένα
περιφερειακά
συμφέροντα.
Συνεπώς, εκτός από το «θεσμικό τρίγωνο51» το οποίο ορίζει
πολιτικές και θεσπίζει τις νομοθετικές πράξεις που εφαρμόζονται σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαντική θέση κατέχουν και οι
διοργανικοί φορείς στις δράσεις της ΕΕ.
51

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο-Συμβούλιο-Επιτροπή
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Μέσα σε μισό αιώνα περίπου, η ΕΕ καθιέρωσε την ειρήνη και
την ευημερία μεταξύ των πολιτών της, δημιούργησε ένα ενιαίο
ευρωπαϊκό νόμισμα (το ευρώ) και μία «ενιαία αγορά» χωρίς σύνορα,
όπου τα αγαθά, οι άνθρωποι, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια
κυκλοφορούν ελεύθερα. Η ΕΕ αποτελεί πλέον μεγάλη εμπορική
δύναμη και κατέχει παγκόσμια πρωτοκαθεδρία σε τομείς όπως η
προστασία του περιβάλλοντος και η αναπτυξιακή βοήθεια. Με τέτοιες
δράσεις δεν είναι καθόλου περίεργο ότι τα κράτη μέλη της
αυξήθηκαν από 6 σε 27 και ότι κι άλλες χώρες επιθυμούν να
προσχωρήσουν. Ο τρόπος λειτουργίας αυτού του μορφώματος είναι
μοναδικός και η Ένωση μέσω των θεσμικών οργάνων της και ιδίως
της Επιτροπής, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή παράσχει τη βοήθειά
της σε προγράμματα του ΟΗΕ τα οποία αφορούν ανθρωπιστικές-και
όχι μόνο- δράσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα θεσμικά όργανα
συντελούν όχι μόνο στην εσωτερική αλλά και στην εξωτερική δράση
της Ένωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

6.1 ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η αρχή αυτή θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην ΕΚ με την ΕΕΠ.
Τότε, για την καλύτερη δυνατή διαχείριση θεμάτων περιβάλλοντος
προτιμότερο θα ήταν οι στόχοι να πραγματοποιούνταν σε κοινοτικό
επίπεδο. Αργότερα στη συνθήκη του Μάαστριχτ επαναδιατυπώθηκε,
στο άρθρο 5ΙΙ κατά το οποίο «στους τομείς που δεν υπάγονται στην
αποκλειστική της αρμοδιότητα η Κοινότητα δρα σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας, μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι
της προβλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς
από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς λόγω των διαστάσεων ή
των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης να επιτευχθούν
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο».
Η επικουρικότητα είναι μια αρχή ρύθμισης της άσκησης των
αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος και όχι μια
αρχή κατανομής αρμοδιοτήτων. Πρέπει να καθορίζει, σε έναν τομέα
ανταγωνιστικής αρμοδιότητας, εάν η Ένωση μπορεί να ενεργήσει ή
οφείλει να αφήσει τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν το θέμα. Ο έλεγχος
της τήρησης της εν λόγω αρχής μπορεί να διενεργείται με δύο
διαφορετικούς τρόπους. Πρόκειται για τον πολιτικό και τον
δικαιοδοτικό έλεγχο52.
Το απορριφθέν σχέδιο του Συντάγματος παρουσίασε μια
καινοτομία, καθότι πρότεινε την άμεση συμμετοχή των εθνικών
κοινοβουλίων στον έλεγχο της καλής εφαρμογής της αρχής της
επικουρικότητας. Προτείνεται έτσι, η ενίσχυση της εφαρμογής της
αρχής της επικουρικότητας και του ενεργού ρόλου των εθνικών
κοινοβουλίων με την εντατικοποίηση των προσπαθειών ενημέρωσης
και διαφάνειας έναντι των εθνικών κοινοβουλίων (διαβίβαση των
προτάσεων της Επιτροπής) και με την ανάθεση νέου ρόλου στα
εθνικά κοινοβούλια τα οποία μπορούν να εκδώσουν μια
αιτιολογημένη γνωμοδότηση εάν κρίνουν ότι η αρχή της
52

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης,
http://europa.eu/scadplus/european_convention/subsidiarity_el.htm
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επικουρικότητας
δεν
τηρήθηκε
(μηχανισμός
έγκαιρης
προειδοποίησης). Δηλαδή τα εθνικά κοινοβούλια, θα είναι σε θέση να
προειδοποιούν δημοσίως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και τις
δικές τους κυβερνήσεις, σχετικά με κάθε πρόταση για την οποία
κρίνουν ότι δεν τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Έτσι, κάθε
εθνικό κοινοβούλιο θα μπορεί να επανεξετάσει τις προτάσεις της
Επιτροπής και θα μπορεί να εκδώσει μια αιτιολογημένη γνώμη εάν
κρίνει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή. Εάν το ένα τρίτο των κοινοβουλίων
μοιράζεται την ίδια γνώμη, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει
την πρότασή της. Απαιτείται το ελάχιστο όριο του ενός τετάρτου
όταν πρόκειται για πρόταση της Επιτροπής ή για πρωτοβουλία που
απορρέει από ομάδα κρατών μελών στο πλαίσιο του χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Κατόπιν της εν λόγω
επανεξέτασης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την απόσυρση ή
την τροποπίηση ή και την διατήρηση της πρότασή της, με
υποχρεωτική όμως αιτιολόγηση της επιλογής της.
Επίσης, παρέχεται στα εθνικά κοινοβούλια η δυνατότητα να
ασκούν, μέσω του διαμεσολαβητή του αντίστοιχου κράτους μέλους,
προσφυγή στο Δικαστήριο λόγω παραβίασης της αρχής της
επικουρικότητας από νομοθετική πράξη. Τέλος, προτείνεται η
διαβίβαση εκ μέρους της Επιτροπής όλων των νομοθετικών
προτάσεών της, καθώς και των τροποποιημένων προτάσεών της στα
εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και στον κοινοτικό νομοθέτη.
Έπειτα από την έγκρισή τους, τα νομοθετικά ψηφίσματα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι θέσεις του Συμβουλίου των
Υπουργών πρέπει να διαβιβάζονται επίσης από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών στα εθνικά
κοινοβούλια. Προβλέπεται επίσης ότι στην περίπτωση εξαιρετικού
κατεπείγοντος όπου η Επιτροπή δεν προβαίνει σε δημόσιες
διαβουλεύσεις, υποχρεούται να αιτιολογεί μια τέτοια απόφαση στην
πρότασή της.

6.2.Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θεσπίστηκε στο άρθρο 5ΙΙΙ της ΣΕΚ σύμφωνα με το οποίο «η
δράση της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη των στόχων της παρούσας συνθήκης», δηλαδή ως σκοπό
έχει να οριοθετήσει τις δράσεις των οργάνων της Ένωσης. Συνεπώς
η αρχή αυτή εφαρμόζεται είτε η κοινοτική αρμοδιότητα είναι
ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΓΛΟΥ

52

Διεθνής Δράση και Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-η Συνθήκη της Λισαβόνας ως
θεσμικό και επιχειρησιακό παράδειγμα
αποκλειστική είτε συντρέχουσα. Επιπλέον τείνει να εφαρμόζεται
στους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και των
προσώπων καθώς επίσης και στην κοινή αγροτική πολιτική. Αν το
περιεχόμενο της αρχής αυτής μεταφερθεί στο πεδίο του κοινοτικού
θεσμικού δικαίου, όταν η Κοινότητα έχει επιλογή μεταξύ
περισσότερων τρόπων να αναπτύξει δράση, τότε χωρίς να θέτει σε
κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της δράσης, οφείλει να επιλέξει
εκείνον τον τρόπο δράσης που αφήνει την περισσότερη ελευθερία
στα κράτη, στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Μολονότι η διαδικασία της υπερεθνικής ολοκλήρωσης είναι
συνεχής, η ΕΕ ήδη αναπτύσσει δραστηριότητα σε ποικίλες κοινές
πολιτικές. Με τον όρο «κοινή πολιτκή» νοείται ένα σύνολο
αποφάσεων,
κανόνων,
ενεργειών
και
συμπεριφορών
που
προτείνονται ή θεσπίζονται από τα κοινά θεσμικά όργανα, τα οποία
έχει ιδρύσει μια ομάδα κρατών και που εφαρμόζονται από τα κοινά
όργανα και τα κράτη μέλη. Εκτός από τα θεσμικά θέματα και τα
ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία έγινε λόγος σε προηγούμενες
ενότητες, κοινή πολιτική αναπτύσσεται από τη δημιουργία σχεδόν
της ΕΚ/ΕΕ, σε τομείς δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας.
Οι αρχές αυτές διέπουν όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες της
Ένωσης καθώς δεδηλωμένος στόχος53 της Ένωσης είναι να παρέχει
στους πολίτες της υψηλό επίπεδο προστασίας μέσα σε ένα χώρο
δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, με την ανάπτυξη της από
κοινού δράσης των χωρών μελών στα πεδία της αστυνομικής και
δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και με την πρόληψη
και την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώχτηκε μια στενή
συνεργασία μεταξύ αστυνομικών, τελωνειακών, δικαστικών και
άλλων αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Συνεπεία των
παραπάνω, υπήρξε η δικαστική συνεργασία στις αστικές υποθέσεις,
ώστε τα άτομα και οι επιχειρήσεις να μην εμποδίζονται και να μην
αποθαρρύνονται από το να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους, η
αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
(ΑΔΣΠΥ), ώστε οι εγκληματικές ενέργειες να αντιμετωπίζονται με τον
ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ένωσης, μέσω της Ευρωπαϊκής
Αστυνομικής Υπηρεσίας (EUROPOL) και η κοινή μεταχείριση
υπηκόων τρίτων χωρών, με αποτέλεσμα να έχουν κοινά εξωτερικά
σύνορα σε υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στο εσωτερικό
της ένωσης να είναι ελεύθερα τα σύνορα σα να πρόκειται για πολίτη
της ίδιας της ένωσης. Επίσης κοινή πολιτική εφαρμόζεται και για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας εντός της ΕΕ, με προσωπικό
ειδικευμένο στον αντιτρομοκρατικό αγώνα. Πολύ σημαντική θέση
στις πολιτικές της έχει η Κοινή Εξωτερική Πολιτική (ΚΕΠΠΑ) με
53
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στόχους τη διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεμελιωδών
συμφερόντων, της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης.
Επιπλέον εφαρμόζονται πολιτικές που αφορούν τους ίδιους
τους πολίτες της ένωσης. Προστατεύεται η υγεία και η σωματική
ασφάλειά τους, τα οικονομικά και νομικά τους συμφέροντα, το
περιβάλλον στο οποίο ζουν. Ιδιαίτερα η κοινή πολιτική
περιβάλλοντος και η κοινή στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη
(sustainable development) αποτελούν τον βασικό στόχο όλων των
κρατών μελών καθώς επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής
στη γη για τις παρούσες και μελλοντικές γενεές με την
καταπολέμηση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των φυσικών
πόρων. Έτσι γίνονται ιδιαίτερες προσπάθειες από πλευράς όλων των
χωρών για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, χάρη στη
μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην ΕΕ, για την
προστασία και αποκατάσταση των υποδομών και του τρόπου
λειτουργίας των φυσικών συστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των
φυσικών πόρων.
Κοινές πολιτικές συναντώνται στον οπτικοακουστικό τομέα,
στην κοινωνία της πληροφόρησης και της εκπαίδευσης, στην κοινή
πολιτική για έρευνα και ανάπτυξη ώστε να υπάρχει διάδοση των
γνώσεων, νέες καινοτόμες επιχειρηματικές κινήσεις, ανάπτυξη της
βιομηχανίας, ώθηση για έρευνες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα και προώθηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για το καλό
της ανθρωπότητας. Στον τομέα της φορολογίας υπάρχει ίση
φορολογική μεταχείριση της εσωτερικής παραγωγής και των
εισαγωγών που προέρχονται από εταιρικές χώρες. Ακόμη, κοινή
αγροτική πολιτική με ενίσχυση και στήριξη των προϊόντων και των
γεωργικών εισοδημάτων, κοινή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και
κοινή αλιευτική πολιτική με ελεύθερη πρόσβαση στις αλιευτικές
ζώνες και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων. Τέλος,
μεγάλη σημασία για την πραγματοποίηση και τη διατήρηση μιας
ενιαίας αγοράς έχει η κοινή πολιτική ανταγωνισμού, η οποία
επιδιώκει την ανταγωνιστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και
προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών ώστε να
προμηθεύονται αγαθά και υπηρεσίες με τους καλύτερους δυνατούς
όρους αλλά και η ενεργειακή πολιτική καθότι είναι μια κρίσιμη
παράμετρος της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής
ζωής των κρατών μελών της ΕΕ ως βιομηχανικών χωρών.
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ΜΕΡΟΣ Β’
Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
Η Συνθήκη της Λισαβόνας54, (γνωστή και ως Μεταρρυθμιστική
Συνθήκη, Τροποποιητική ή Νέα Συνθήκη) είναι μία διεθνής συνθήκη
συνασπισμού των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 2007 στη σύνοδο κορυφής της
Λισαβόνας. Συμμετείχαν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί
εξωτερικών των κρατών μελών της Ε.Ε. και με αυτήν
υποκαταστάθηκε το εγκαταλειφθέν "Ευρωπαϊκό Σύνταγμα" και
τροποποιήθηκαν οι υπάρχουσες συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Αποτελεί55-και εμφανίζεται ως- μια απλή συνθήκη που
τροποποιεί χωρίς να καταργεί τις υφιστάμενες συνθήκες της ένωσης.
Ενσωματώνει περισσότερες θεσμικές αλλαγές από τη συνταγματική
συνθήκη αλλά οι οποιεσδήποτε θεσμικές ή πολιτικές καινοτομίες,
ενσωματώνονται ως τροποποιήσεις σε άρθρα προηγούμενων
συνθηκών και με τον τρόπο αυτό η Συνθήκη σε αντίθεση με το
Σύνταγμα, δεν εμφανίζεται ως ένα νέο πολιτικό κείμενο που
εγκαθιδρύει νέα πολιτική τάξη αλλά ως απλή τεχνική προσαρμογή
του συστήματος της Ένωσης, στις νέες προκλήσεις και στη νέα
πραγματικότητα (πχ.διεύρυνση). Για τη νέα χιλιετία της οικονομικής
και κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, η ΣτΛ αποτελεί σημείο κλειδί 56.
Η επίσημη ονομασία της συνθήκης, «Συνθήκη της Λισαβόνας»
για την τροποποίηση της «Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» και
της «Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», είναι
«Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» η οποία
περιλαμβάνει μία σειρά πρωτοκόλλων και δηλώσεων. Τροποποιεί τις
54

Εφ’εξής ΣτΛ
Π.Κ Ιωακειμιδης, «η συνθήκη της Λισαβόνας, παρουσίαση-ανάλυση-αξιολόγηση», σελ.31,
εκδόσεις Θεμέλιο,Αθήνα 2008
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ισχύουσες διατάξεις για τις έως τώρα πολιτικές της ένωσης και
προσθέτει νέες διατάξεις. Ουσιαστικά όμως παραμένει μια
τροποποιητική συνθήκη η οποία επαναλαμβάνει τις κύριες
καινοτομίες του αποτυχημένου ευρωπαϊκού συντάγματος.
Ιδίως, τροποποιεί τις υπάρχουσες συνθήκες και προσαρμόζει
στις νέες ανάγκες των εικοσιεπτά κρατών μελών, εστιάζοντας στην
ενεργειακή ασφάλεια, στο οργανωμένο έγκλημα και στην
τρομοκρατία, στην παγκοσμιοποίηση και σε νέες διευρύνσεις, σε
έναν ενισχυμένο διεθνή ρόλο της ένωσης. Οι διαρθρωτικές αλλαγές
της στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο εξασφαλίζουν τη
βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ώστε η Ευρώπη
να καταστεί πιο ανταγωνιστική57. Προβλέπει θέση «μόνιμου
προέδρου του ευρωπαϊκού συμβουλίου» οριζόμενου από τις εθνικές
κυβερνήσεις για περίοδο δυόμιση ετών, αντικαθιστώντας την εκ
περιτροπής προεδρία των 6 μηνών, καθιερώνει θέση «Ύπατου
Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την
Πολιτική Ασφαλείας» που ορίζεται από το ευρωπαϊκό συμβούλιο
κατόπιν συμφωνίας του προέδρου της επιτροπής. Ο ρόλος του
«συγχωνεύεται» και περιλαμβάνει δύο αρμοδιότητες. Μία του ύπατου
εκπροσώπου της κοινής εξωτερικής πολιτικής και μία άλλη, του
ύπατου εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων. Όσον αφορά στα
εθνικά κοινοβούλια, αυτά αποκτούν αρμοδιότητα στη νομοθετική
διαδικασία της ένωσης, σε συμφωνία με την αρχή της
επικουρικότητας και περιορίζεται ο αριθμός των μελών της
ευρωπαϊκής ένωσης από το 2014, έτσι ώστε μόνο τα 2/3 των
κρατών-μελών να έχουν Επίτροπο με ίσο διάστημα άσκησης των
καθηκόντων του. Η ειδική πλειοψηφία επεκτείνεται σε νέες
πολιτικές, όπως παραδείγματος χάριν στην ενέργεια, στην
ανθρωπιστική βοήθεια, στις επείγουσες χρηματοδοτήσεις της ΚΕΠΠΑ
και εισάγεται νέο σύστημα πλειοψηφίας του Συμβουλίου, το σύστημα
διπλής πλειοψηφίας.
Οι
διαδικασίες
των
«ενισχυμένων
συνεργασιών»
απλουστεύονται και καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με
ρητή αυτοεξαίρεση της Μεγάλης Βρεττανίας και της Πολωνίας από
την ισχύ του.
Η συνθήκη της Λισαβόνας είναι λιγότερο φιλόδοξη από τη
συνταγματική συνθήκη και τούτο διότι διατηρείται το ήδη υπάρχον
κεκτημένο, το οποίο μοιραία δεν αποτελεί νέα προοπτική για την
ένωση.
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Στους οικονομικούς θεσμούς και τις πολιτικές ακολουθήθηκαν
οριακές αλλαγές58 ενώ επιβεβαιώθηκαν εκ νέου οι κανόνες της
εσωτερικής αγοράς, της συνεργασίας στην οικονομική πολιτική, της
ευρωζώνης και της συνοχής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2.1.Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η μεταρρυθμιστική συνθήκη αποτελεί το γενικό πλαίσιο της
ένωσης μέσα στο οποίο ενσωματώνονται οι γενικές αρχές που την
αποτελούν με εξαίρεση τις διατάξεις για την κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφαλείας οι οποίες διατηρούνται, μολονότι οι πυλώνες
καταργήθηκαν με την ισχύ της.
Αποτελείται από επτά άρθρα.
Το πρώτο, τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
το δεύτερο τροποποιεί τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
κοινότητας. Προσαρτώνται δώδεκα πρωτόκολλα καθώς και μεγάλος
αριθμός δηλώσεων (πάνω από πενήντα) και μονομερών δηλώσεων.
Πρόκειται για εξαιρετικά περίπλοκα κείμενα που καθιστούν τις
Συνθήκες δύσκολα προσβάσιμες από το μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Στο
κείμενό της αρχικά καταγράφονται οι «κοινές διατάξεις»59 οι οποίες
αναφέρονται στις αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης, στα αντικείμενα της
ευρωπαϊκής ένωσης, στις αρμοδιότητές της και στις σχέσεις των
κρατών-μελών. Περιέχεται επίσης ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων
και η αναστολή ορισμένων δικαιωμάτων που απορρέουν από το
γεγονός της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Έπειτα καταγράφονται οι
διατάξεις που αφορούν τις «δημοκρατικές αρχές», όπως η αρχή της
δημοκρατικής ισότητας, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, της
συμμετοχικής δημοκρατίας και η συμβολή των εθνικών κοινοβουλίων
στην εύρρυθμη λειτουργία της ένωσης. Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει τις
«θεσμικές διατάξεις» που αναφέρονται στους δεσμούς της ένωσης,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο
Συμβούλιο Υπουργών, στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και στο Δικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συνεχίζονται οι «διατάξεις για τις
ενισχυμένες συνεργασίες» και οι «γενικές διατάξεις για την ΚΕΠΠΑ»
και εν κατακλείδι οι «τελικές διατάξεις» όπου εντάσσονται η νομική
προσωπικότητα της ένωσης, οι διαδικασίες αναθεώρησης, η ένταξη
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στην ευρωπαϊκή ένωση, η αποχώρηση κρατών-μελών από την
Ένωση, η ισχύς πρωτοκόλλων και παραρτημάτων, το πεδίο εδαφικής
εφαρμογής της συνθήκης, η επικύρωση της συνθήκης και αυθεντικά
κείμενα και μεταφράσεις.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίπλοκο κείμενο που υπηρετεί
ελάχιστα το στόχο της απλοποίησης (simplification) που έθεσε η
δήλωση στο Laeken, όμως συμβάλλει στην «εξορθολογικοποίηση»
του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, από την άποψη
αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνει περιορισμένη απλοποίηση
του θεσμικού οικοδομήματος της Ε.Ε., με ρυθμίσεις όπως η
κατάργηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η κατάργηση της δομής των
πυλώνων (pillars), η αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας στην
Ε.Ε.,
η
εμπέδωση
των
νομοθετικών
διαδικασιών,
η
οριοθέτηση/ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. και η
απλοποίηση της διαδικασίας τροποποίησης των Συνθηκών.
Καταργείται το νομικό μόρφωμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία
αντικαθίσταται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρ’ όλο που όλες οι
προηγούμενες συνθήκες τυπικά είναι σε ισχύ ουσιαστικά βρίσκονται
σε αχρηστία. Δεν καταργείται ωστόσο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατομικής Ενέργειας(ΕΚΑΕ)

2.2.ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Στη συνθήκη της Λισαβόνας διατηρείται η ορολογία των
νομικών πράξεων της Ε.Ε. ως «κανονισμοί», «οδηγίες» και
«αποφάσεις» και ορίζεται ρητά ότι, οι νομικές πράξεις που εκδίδονται
με νομοθετική διαδικασία αποτελούν νομοθετικές πράξεις (άρθρο
249Α ΣΛΕΕ/290 ΕΣΛΕΕ). Ωστόσο η συνθήκη αποδέχεται σε μεγάλο
βαθμό τις ρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Συντάγματος για τη μείωση και
τον εξορθολογισμό των νομοθετικών διαδικασιών, δηλαδή των
διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής στην Ε.Ε.
Ειδικότερα η συνθήκη της Λισαβόνας ακολουθώντας το
εγκατελειμένο ευρωπαϊκό σύνταγμα θεσπίζει δύο κύριες νομοθετικές
διαδικασίες.
Πρώτον, τη «συνήθη νομοθετική διαδικασία η οποία συνίσταται στην
έκδοση κανονισμών, οδηγιών, αποφάσεων από κοινού με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά από πρόταση της
Επιτροπής…». Πρόκειται, ειδικότερα, για τη διαδικασία της
συναπόφασης η οποία καθίσταται, με κάποιες τροποποιήσεις, η κύρια
διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ένωση και εκτιμάται ότι το 80%
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περίπου των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, θα υπόκεινται στη
συνήθη αυτή νομοθετική διαδικασία, ώστε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καθίστανται ουσιαστικά συννομοθέτες.
Δεύτερον, θεσπίζει τις «ειδικές νομοθετικές διαδικασίες» για
ειδικές περιπτώσεις και για την έκδοση κανονισμών, οδηγιών και
αποφάσεων από το Συμβούλιο με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου ή
σε εξαιρετικές περιπτώσεις από το Κοινοβούλιο με συμμετοχή του
Συμβουλίου. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται:
α) η διαδικασία έγκρισης (consent procedure-παλαιά διαδικασία
«σύμφωνης γνώμης») από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράξεων που
το Συμβούλιο αποφασίζει είτε κυρίως με ομοφωνία, είτε με ειδική
πλειοψηφία,
β) η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (budgetary procedure) και
γ) ορισμένες ειδικές περιπτώσεις στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, της ΣΔΕΥ
κλπ.
Ως ειδική διαδικασία θεωρείται και η «διαδικασία της
διαβούλευσης» (ή συμβουλευτικής γνώμης) κατά την οποία η πράξη
εκδίδεται από το Συμβούλιο με ομοφωνία ή ειδική πλειοψηφία μετά
από πρόταση της Επιτροπής και αφού πρώτα εξεταστεί από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, η γνώμη του Κοινοβουλίου δε
μπορεί να εμποδίσει την έκδοση της πράξης, ούτε να επιβάλλει
τροποποίησή της. Είναι μια διαδικασία η οποία χρησμοποιείται ήδη
αρκετά συχνά (πχ.ΚΑΠ) και θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται και μετά
τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

2.3. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Στη συνθήκη ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού
Συντάγματος, για την οριοθέτηση και ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων
της Ε.Ε. Αυτή η ταξινόμηση αποτέλεσε το βασικότερο θέμα ώστε να
αρχίσουν οι διαδικασίες του Συντάγματος. Το θέμα της «οριοθέτησης
των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ε.Ε. και κρατών-μελών» μνημονεύεται
στη «Δήλωση τη Νίκαιας» σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας, ως το πρώτο που θα έπρεπε να απασχολήσει την
αναθεωρητική διαδικασία.60 Τις ρυθμίσεις αυτές η Συνθήκη της
60

Ιωακειμίδης, Π. Κ. (Παναγιώτης Κ.), «συνθήκη Λισαβόνας»,σελ.41, εκδόσεις Θεμέλιο,
Αθήνα 2008

ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΓΛΟΥ

61

Διεθνής Δράση και Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-η Συνθήκη της Λισαβόνας ως
θεσμικό και επιχειρησιακό παράδειγμα
Λισαβόνας τις αποδέχεται στο άρθρο 3β της ΣΕΕ (5 ΕΣΕΕ), σύμφωνα
με το οποίο η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της ένωσης διέπεται
από την αρχή της «δοτής αρμοδιότητας» (conferral) και η άσκηση
των αρμοδιοτήτων της ένωσης θα διέπεται από τις αρχές τις
επικουρικότητας
(subsidiarity)
και
της
αναλογικότητας
(proportionality). Σύμφωνα με την αρχή της «δοτής αρμοδιότητας»
η ένωση ενεργεί μόνο εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της
απονέμουν τα κράτη-μέλη με τις συνθήκες για την επίτευξη των
στόχων που οι συνθήκες αυτές ορίζουν. Κάθε αρμοδιότητα που δεν
απονέμεται στην Ένωση με τις συνθήκες ανήκει στα κράτη-μέλη.
Με βάση τις αρχές αυτές οι αρμοδιότητες της ένωσης οριοθετούνται
σε τρεις κύριες κατηγορίες:
Α)τις αποκλειστικές αρμοδιότητες (exclusive competences)
Β)τις συντρέχουσες αρμοδιότητες (shared competences)
Γ)τις υποστηρικτικές ή συμπληρωματικές αρμοδιότητες
Στις αποκλειστικές, μόνο η ένωση δικαιούται να νομοθετήσει
ενώ τα κράτη μέλη δεν δύνανται να ασκήσουν την αρμοδιότητα τους
παρά μόνον εάν εφαρμόσουν τις πράξεις της ένωσης. Σύμφωνα με
το άρθρο 2β ΣΛΕΕ/3ΕΣΛΕΕ ως αποκλειστικές αναγνωρίζονται η
τελωνειακή ένωση, η θέσπιση κανόνων ανταγωνισμού, η
νομισματική πολιτική για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, η
διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πλαίσιο της
κοινής αλιευτικής πολιτικής και η κοινή εμπορική πολιτική. Επίσης
αποκλειστική αρμοδιότητα υπάρχει και για τη σύναψη διεθνών
συμφωνιών όταν η σύναψη αυτή προβλέπεται από νομοθετική πράξη
της ένωσης ή είναι απαραίτητη για την άσκηση των εσωτερικών
αρμοδιοτήτων της ένωσης.
Οι συντρέχουσες αρμοδιότητες καλύπτουν τους τομείς όπου η
Ένωση και τα κράτη μέλη μπορούν να νομοθετούν και να υιοθετούν
υποχρεωτικούς κανόνες. Τα κράτη μέλη ασκούν την αρμοδιότητά
τους στο μέτρο που η ένωση δεν ασκεί το δικό της. Τα κράτη μέλη
ασκούν εκ νέου τις αρμοδιότητές τους στο μέτρο που η ένωση
αποφάσισε να παύσει την άσκηση των δικών της αρμοδιοτήτων. Ο
όρος «συντρέχουσες», χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τομείς
νομικής δραστηριότητας, στους οποίους η άσκηση της αρμοδιότητας
της ένωσης δεν αποκλείει την άσκηση νομικών αρμοδιοτήτων των
κρατών μελών, με την προϋπόθεση όμως ότι σέβονται την υπεροχή
του κοινοτικού δικαίου και δεν νομοθετούν αντίθετα προς το
υφιστάμενο κοινοτικό δίκαιο και τις συναφείς αρχές του. Οι
αρμοδιότητες αυτές εφαρμόζονται σε τομείς όπως η εσωτερική
αγορά, η κοινωνική πολιτική, η γεωργία και η αλιεία, η οικονομική,
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κοινωνική και εδαφική συνοχή, το περιβάλλον, η προστασία των
καταναλωτών, οι μεταφορές, οι κοινές δράσεις στον τομέα δημόσιας
υγείας, ο χώρος δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας, τα
διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, σε τομείς έρευνας, τεχνολογικής
εξέλιξης και διαστήματος, η συνεργασία, η ανάπτυξη και η
ανθρωπιστική βοήθεια.
Στις υποστηρικτικές/συμπληρωματικές αρμοδιότητες στις
οποίες «η Ένωση μπορεί ν’αναλάβει δράση» περιλαμβάνονται η
βιομηχανία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η προστασία και βελτίωση
της ανθρώπινης υγείας, η διοικητική συνεργασία, η πολιτική
προστασία και η παιδεία. Η συνθήκη χωρίς να προσδιορίζεται ρητά σε
ποιά κατηγορία ανήκουν, αναθέτει στην Ένωση αρμοδιότητα να
θεσπίζει μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσει το συντονισμό των
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, καθώς επίσης και των
πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης και των
κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών. Επίσης, να καθορίζει
εξωτερική πολιτική η αρμοδιότητα της οποίας καλύπτει όλους τους
τομείς της εξωτερικής πολιτικής, καθώς και το σύνολο των θεμάτων
που αφορούν την ασφάλεια της ένωσης. Η συνθήκη της Λισαβόνας
αναδιατυπώνει το άρθρο 308 ΣΛΕΕ κατά το οποίο «αν ενέργεια της
κοινότητας θεωρείται αναγκαία για την πραγματοποίηση ενός από
τους στόχους της στο πλαίσιο της λειτουργίας της κοινής
αγοράς…ομοφώνως με τις κατάλληλες διατάξεις». Το Σύνταγμα
διατήρησε ωστόσο παρεμφερή διάταξη με την ονομασία «ρήτρα
ευελιξίας» και η Συνθήκη αναδιατύπωσε το άρθρο αυτό στη λογική
της παραπάνω ρήτρας, αλλά με αυστηρότερους περιορισμούς. Η
οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της ένωσης και η διατύπωση των
αρχών στις οποίες στηρίζεται η οριοθέτηση, αποτελεί σημαντικό
βήμα προς την κατεύθυνση της αποσαφήνισης του πολιτικού
συστήματος της ένωσης και ιδίως της σχέσης της ένωσης με τα
κράτη-μέλη. Αυτή η οριοθέτηση υπογραμμίζει το χαρακτήρα του
ενωσιακού συστήματος, ως sui generis πολιτικού συστήματος
ομοσπονδιακής λογικής.
Γενικώς, η μεταρρυθμιστική συνθήκη προσέθεσε νέα άρθρα για
τη λειτουργία της ένωσης, με αποτέλεσμα να προσδίδει νέα διάσταση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της ένωσης κρατών μελών με παγκόσμιες
αξίες, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τη
δημοκρατία, την ισοτιμία, τον σεβασμό του δικαίου και των
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
Η νέα ευρωπαϊκή κοινωνία χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό, ανοχή,
αλληλεγγύη και ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα. Προσδιορίζονται
αντικείμενα οικονομικού χαρακτήρα όπως η «σταθερότητα των
τιμών», η «ισσοροπημένη οικονομική αύξηση» και η «κοινωνική
οικονομία αγοράς». Επιπλέον, γίνεται λόγος και για εδαφική συνοχή
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η οποία χρηματοδοτείται με σκοπό να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή
από τα κοινοτικά ταμεία στήριξης και τέλος, ρυθμίζονται πολιτισμικά
θέματα με σκοπό να σεβαστεί η Ένωση «τον πλούτο της πολιτισμικής
και γλωσσικής ιδιαιτερότητας των κρατών-μελών και τη διαφύλαξη
της κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς».61
Μεταρρυθμίζεται και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία
εισάγει τις αγροτικές αγορές στον διεθνή ανταγωνισμό και προβλέπει
σύγκλιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Παραμένει αναλλοίωτο
το οικονομικό κεκτημένο, με αποτέλεσμα θεμελιώδεις αρχές όπως η
εσωτερική αγορά, η νομισματική πολιτική, η πολιτική ανταγωνισμού
και η πολιτική συνοχής, να καθιερώνουν μια πιο προωθημένη μορφή
οικονομικής ενσωμάτωσης η οποία δρα συμπληρωματικά στην
εσωτερική αγορά της ένωσης, γεγονός το οποίο αντανακλά μια πιο
φιλελεύθερη οικονομική φιλοσοφία. Με τον τρόπο αυτόν, ενισχύεται
η εσωτερική αγορά και προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη της
Ευρώπης, με γνώμονα την ισσόροπη οικονομική ανάπτυξη, την
σταθερότητα των τιμών και την ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία
της αγοράς. Σκοπός της τελευταίας είναι η πλήρης απασχόληση, η
κοινωνική πρόοδος και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης
της ποιότητας του περιβάλλοντος.

2.4.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η μεταρρυθμιστική συνθήκη αναγνωρίζει ρητά βάσει του
άρθρου 32 ΣΕΕ/47 ΕΣΕΕ ότι «η ένωση έχει νομική προσωπικότητα».
Η αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας της ένωσης έγινε παρά
την έντονη αντίδραση κάποιων κρατών μελών και ιδίως της
Βρετανίας και αποτέλεσε ένα από τα ιδιαιτέρως περίπλοκα θέματα, το
οποίο αντιμετώπισε η Συνέλευση για την εκπόνηση του
Συντάγματος. Η εξέταση των διαφόρων πτυχών του θέματος
ανατέθηκε σε «ομάδα εργασίας» υπό την προεδρία του J.Amato62. Οι
συνθήκες της Ε.Ε. αναγνώριζαν νομική προσωπικότητα στην
ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά όχι στην ευρωπαϊκή ένωση, γεγονός το
οποίο οδήγησε την «ομάδα εργασίας» στο να προτείνει την απονομή
ενιαίας (single) νομικής προσωπικότητας στην Ε.Ε., παράλληλα με τη
συγχώνευση των συνθηκών και την κατάργηση της δομής των
πυλώνων. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και από τη Συνέλευση και από
τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, με αποτέλεσμα η «Ένωση να
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καθίσταται υποκείμενο του διεθνούς δικαίου παράλληλα με τα
κράτη-μέλη, χωρίς να επηρεάζει τη θέση των τελευταίων ως
υποκείμενα του διεθνούς δικαίου. Θα είναι συνεπώς σε θέση να
αξιοποιεί όλα τα μέσα του διεθνούς δικαίου (όπως το δικαίωμα να
συνάπτει συνθήκες, το δικαίωμα να προσφεύγει και να ενεργεί
ενώπιον διεθνών δικαστηρίων, το δικαίωμα να καθίσταται μέλος
διεθνούς οργανισμού) και να δεσμεύει την ένωση διεθνώς». 63 Με την
απόκτηση νομικής προσωπικότητας από πλευράς της Ε.Ε. ενισχύεται
και ο ρόλος της στο παγκόσμιο πολιτικό σύστημα.

2.5.ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Σχετικά με την διαδικασία διεύρυνσης, η ενδιαφερόμενη για
ένταξη χώρα οφείλει να σέβεται τις αρχές της ένωσης και να
δεσμεύεται ότι θα τις προάγει. Η ένταξή της θα γίνεται με μια αίτηση
απευθυνόμενη προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα
εθνικά Κοινοβούλια (τα οποία δεν θα έχουν ιδιαίτερο λόγο στη
διαδικασία), συμπληρωματικά όμως ίσως απαιτούνται και άλλα
πρόσθετα κριτήρια64 ,τα οποία προστίθενται στη νέα συνθήκη (άρθρο
49ΣΕΕ/49ΕΣΕΕ) με τη φράση «λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
επιλεξιμότητας που συμφωνεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».
Ως προς την εθελούσια αποχώρηση του κράτους-μέλους
(άρθρο 49Α ΣΕΕ/50ΕΣΕΕ), η οποία για πρώτη φορά θεσπίζεται (exit
clause), το ενδιαφερόμενο για αποχώρηση κράτος θα πρέπει να
γνωστοποιήσει αρχικά την πρόθεσή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Έπεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και η σύναψη συμφωνίας
αποχώρησης από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει μετά από
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ειδική πλειοψηφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Η συνθήκη της Λισαβόνας, επιχειρεί την θεσμική αναβάθμιση
της ΕΕ σε δύο άξονες.
Πρώτον, την δημοκρατικότητα/νομιμοποίηση και δεύτερον,
την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής ένωσης. Εισάγει θεσμικές
καινοτομίες στο πολιτικό σύστημα και τις λειτουργίες της ένωσης. Οι
καινοτομίες65 αυτές είναι:
1.τοποθέτηση σταθερού προέδρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
2.αλλαγή συστήματος προεδρίας στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε.
3.τοποθέτηση σταθερού προέδρου στο Eurogroup
4.μεταρρύθμιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής
5.δημιουργία θέσης Ύπατου Εκπροσώπου (υπουργού εξωτερικών)
της Ε.Ε
6.δημιουργία υπηρεσίας εξωτερικής δράσης
7.επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων
8.απλοποίηση των διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων
9.αναγνώριση νομικής προσωπικότητας στην ένωση
10.απλοποίηση διαδικασιών τροποποίησης διατάξεων της Συνθήκης
Επίσης, μια άλλη καινοτομία της Συνθήκης είναι ότι αποκλίνει
από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και επαναπροσδιορίζει το θεσμικό
πλαίσιο της ένωσης, ορίζοντας ότι τα θεσμικά όργανά της είναι α) το
ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, β) το ευρωπαϊκό συμβούλιο, γ) το
συμβούλιο, δ) η ευρωπαϊκή επιτροπή, ε) το δικαστήριο της
ευρωπαϊκής ένωσης, στ) η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, ζ) το
Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα θεσμικά όργανα επικουρούνται από την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) και την Επιτροπή
Περιφερειών. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο αποσκοπεί στην προώθηση
των αξιών της ένωσης, στην επιδίωξη των στόχων της, στην
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών και των συμφερόντων
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των κρατών-μελών αλλά και στη διασφάλιση της συνοχής, της
αποτελεσματικότητας και της συνέχειας των πολιτικών και δράσεών
της.
Αναλυτικά:

3.1.ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η συνθήκη της Λισαβόνας, αποσαφηνίζει τη σύνθεση και τη
θέση του ευρωπαϊκού συμβουλίου στο πολιτικό σύστημα της ένωσης.
Όσον αφορά στη σύνθεσή του, ορίζει στο άρθρο 9Β/15ΕΣΕΕ ότι, το
ευρωπαϊκό συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς των κρατών ή
κυβερνήσεων καθώς και από τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής επιτροπής
και για θέματα εξωτερικής πολιτικής συμμετέχει ο Ύπατος
εκπρόσωπος της ένωσης. Όταν το απαιτεί η ημερήσια διάταξη, τα
μέλη του συμβουλίου μπορούν να επικουρούνται από έναν υπουργό,
τον Πρόεδρο της επιτροπής και από ένα μέλος του σώματος. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται δύο φορές το εξάμηνο
συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του, ο οποίος μπορεί να το
συγκαλέσει σε έκτακτη σύνοδό του εάν το απαιτούν οι περιστάσεις
και αυτό αποφασίζει με συναίνεση (consensus), εκτός αν οι
Συνθήκες προβλέπουν διαφορετικό τρόπο.
Όσον αφορά στο ρόλο του η Συνθήκη ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο παρέχει στην ένωση την αναγκαία για την ανάπτυξή της
ώθηση και καθορίζει τους γενικούς προσανατολισμούς και
προτεραιότητές της. Και παρόλο που ορίζει ότι «δεν ασκεί
νομοθετική εξουσία» το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε ένα σχετικά
σημαντικό αριθμό περιπτώσεων ανατίθεται η λήψη των αποφάσεων
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παρά ταύτα, τη σημαντικότερη
θεσμική καινοτομία για την ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
αποτελεί η δημιουργία θέσης σταθερού Προέδρου στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσωπικότητα, η οποία δεν θα κατέχει
εθνικό αξίωμα (πχ. Πρωθυπουργού, Προέδρου, Υπουργού κλπ)
οπότε και δεν θα προέρχεται από τα μέλη του. Θα εκλέγεται από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και με θητεία τα
δυόμιση έτη αλλά σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος ή
παραπτώματος με την ίδια (όπως της εκλογής του) διαδικασία θα
τερματίζεται η θητεία του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στόχος είναι
ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ασχολείται σε «full
time» βάση με το Συμβούλιο.
Σύμφωνα με την συνθήκη τα καθήκοντά του είναι να
προεδρεύει και να διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, να
μεριμνά για την προετοιμασία και τη συνέχειά τους σε συνεργασία με
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τον Πρόεδρο της Επιτροπής, να παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έκθεση μετά από κάθε μία από τις συνόδους του, να
εργάζεται για τη διευκόλυνση της συνοχής και της συναίνεσης στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να εκπροσωπεί την Ένωση
διεθνώς στον τομέα της ΚΕΠΠΑ με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων
του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης. Με όλα αυτά τα καθήκοντα
ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθίσταται μεν για
κάποιους «αρχηγός κράτους» για την ευρωπαϊκή ένωση,
υπερκείμενος των αρχηγών κρατών των κρατών-μελών, οπότε και
προσλαμβάνει η ένωση τα εξωτερικά-πολιτικά-συμβολικά αυτά
χαρακτηριστικά που την προσδιορίζουν ως «κρατικό μόρφωμα». Για
κάποιους άλλους δε, τα καθήκοντα αυτά είναι καθαρά
«διαδικαστικού χαρακτήρα», δεν συνιστούν πολιτικό αξίωμα και
λειτουργίες και δεν μεταμορφώνουν την ένωση σε κρατικό
μόρφωμα.

3.2.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στη συνθήκη της Λισαβόνας ορίζεται ρητά ότι το Συμβούλιο
Υπουργών ασκεί μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετικά και
δημοσιονομικά καθήκοντα, απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε
κράτους-μέλους σε υπουργικό επίπεδο, ο οποίος μπορεί να δεσμεύει
το κράτος-μέλος και να ψηφίζει. Το Συμβούλιο συγκροτείται σε
διαφορετικούς σχηματισμούς (formations). Κατ’αρχήν ορίζονται δύο
σχηματισμοί.
Α)το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, του οποίου αποστολή είναι να
διασφαλίζει τη συνοχή των εργασιών των διαφόρων σχηματισμών
του Συμβουλίου και να προετοιμάζει τις συνόδους του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου συνεργαζόμενο με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και την Επιτροπή και
Β)το Συμβούλιο Εξωτερικών υποθέσεων, κύριο έργο του οποίου είναι
να διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική της ένωσης σύμφωνα με τις
«στρατηγικές κατευθύνσεις» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να
διασφαλίζει τη συνοχή και δράση της ένωσης.
Επίσης, το Συμβούλιο θα συνεδριάζει δημόσια όταν ασκεί τα
νομοθετικά του καθήκοντα. Άρα, οι σύνοδοι του Συμβουλίου θα
χωρίζονται σε δύο μέρη (νομοθετικού και μη νομοθετικού έργου).
Όσον αφορά στην Προεδρία, η εξάμηνη εναλλαγή της
(rotation system) στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει επικριθεί από κάποιους ως αναποτελεσματική, διότι δεν
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διασφαλίζει τη συνεκτικότητα, την συνοχή και τη συνέχεια στη
δράση της ένωσης, μολονότι έχουν γίνει προσπάθειες ώστε να
αντιμετωπισθούν αυτά τα βασικά μειονεκτήματα, από κάποιους
άλλους όμως θεωρήθηκε ότι η «εξάμηνη εναλλαγή» επιτρέπει τη
συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στην άσκηση της Προεδρίας,
δημιουργώντας έτσι ένα αίσθημα ταυτότητας της χώρας με την
ένωση (ownership)66.
Το συμβιβαστικό σχήμα στο οποίο κατέληξαν Συνέλευση και
Διακυβερνητική Διάσκεψη (Δ.Δ.) και περιελήφθη στο Σύνταγμα και
στη Συνθήκη τελικά της Λισαβόνας είναι αυτό της «ομαδικής
προεδρίας». Η συνθήκη στο άρθρο 9Γ (16ΕΣΕΕ) και σε ειδική
δήλωση προβλέπει ότι το Συμβούλιο των εξωτερικών υποθέσεων θα
προεδρεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος θα είναι
ταυτόχρονα και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής και
επομένως το Συμβούλιο θα έχει σταθερό Πρόεδρο και ότι η προεδρία
των υπόλοιπων σχηματισμών του Συμβουλίου θα ασκείται από
αντιπροσώπους των κρατών-μελών στη βάση ενός συστήματος
ισότιμης εναλλαγής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες θα
καθοριστούν με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

3.3.ΠΡΟΕΔΡΙΑ EUROGROUP-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης (economic
government) αποτέλεσε σταθερό αίτημα των κρατών-μελών ιδίως
μετά την εισαγωγή του ευρώ, ως ενιαίο για την ένωση νόμισμα.
Προκειμένου
να
ενισχυθεί
το
σύστημα
της
οικονομικής
διακυβέρνησης και ειδικότερα το καθεστώς διαχείρισης του ενιαίου
νομίσματος, η Συνέλευση και έπειτα η Διακυβερνητική Διάσκεψη
αποδέχτηκαν ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό μεταρρυθμίσεων για
την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και διαχείρισης του
ευρώ. Αυτές οι ρυθμίσεις συμπεριλήφθηκαν και στο Σύνταγμα αλλά
και στη Συνθήκη της Λισαβόνας με πρώτη και πιο σημαντική την
δημιουργία της Ευρωομάδας (Eurogroup), δηλαδή των άτυπων
συναντήσεων των Υπουργών Οικονομικών των κρατών-μελών που
συμμετέχουν στην Ευρωζώνη.
Με ειδικό πρωτόκολλο επισυναπτόμενο στη Συνθήκη της
Λισαβόνας προβλέπεται ότι «Οι Υπουργοί των κρατών-μελών με
νόμισμα το ευρώ πραγματοποιούν άτυπες συναντήσεις μεταξύ τους.
Οι παραπάνω συναντήσεις λαμβάνουν χώρα, ανάλογα με τις
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ανάγκες, προκειμένου να συζητούνται θέματα τα οποία συνδέονται
με ιδιαίτερες ευθύνες και αφορούν στο θέμα του ενιαίου νομίσματος.
Η Επιτροπή συμμετέχει στις συναντήσεις αυτές, όπως και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και προετοιμάζονται οι συναντήσεις
σπό τους αντιπροσώπους των Υπουργών Οικονομικών (των κρατώνμελών με νόμισμα το ευρώ) και της Επιτροπής». Η ευρωομάδα
συνεχίζει τη λειτουργία της σε «άτυπο» πλαίσιο συναντήσεων των
υπουργών της ευρωζώνης. Ως «τυπικό», θεσμικό όργανο παραμένει
για τη λήψη των αποφάσεων το Συμβούλιο Οικονομικών και
Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECOFIN).
Η δεύτερη σημαντική καινοτομία της Συνθήκης της Λισαβόνας
στο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης είναι η πρόβλεψη για την
εκλογή σταθερού Προέδρου με θητεία δυόμιση χρόνων για την
Ευρωομάδα. Έργο του Προέδρου της Ευρωομάδας είναι να
συμβάλλει στην ενίσχυση του μακροοικονομικού συντονισμού, να
αποτελεί τον «έγκυρο συνομιλητή» με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), να αντιπροσωπεύει την Ευρωζώνη
διεθνώς και να προεδρεύει στις μηνιαίες συναντήσεις της
Ευρωομάδας. Για κάποιους, ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας, μπορεί να
λειτουργήσει ως «πολιτικό αντίβαρο» προς τον Πρόεδρο της ΕΚΤ,
ίσως όμως κάτι τέτοιο προκαλέσει συγκρούσεις αφού και η ΕΚΤ με τη
Συθήκη της Λισαβόνας καθίσταται σε θεσμικό όργανο της Ένωσης.

3.4.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(COMMISSION)
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κατ’εξοχήν υπερεθνικό όργανο της
Ένωσης και εκφραστής του «κοινοτικού προτύπου» ολοκλήρωσης,
υπήρξε στην «agenda»67 όλων των Διακυβερνητικών Διασκέψεων
για την τροποποίηση των Συνθηκών από τις αρχές της δεκαετίας του
1990.
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας αλλαγές επέρχονται στην
σύνθεσή της και στην τοποθέτηση του Προέδρου της. Από 1η
Νοεμβρίου του έτους 2014, η Επιτροπή θα απαρτίζεται από αριθμό
μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Ύπατου
Εκπροσώπου, που θα αντιστοιχεί στα 2/3 του αριθμού των κρατώνμελών εκτός και αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίσει ομόφωνα
ν’αλλάξει αυτόν τον αριθμό. Έτσι η Επιτροπή θ’αποτελείται από
δεκαοκτώ μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι επτά κρατών, τα
67

Ιωακειμίδης, Π. Κ. (Παναγιώτης Κ.), «συνθήκη Λισαβόνας»,σελ.68, εκδόσεις Θεμέλιο,
Αθήνα 2008
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οποία θα επιλέγονται με ισότιμη εναλλαγή μεταξύ των κρατώνμελών όσον αφορά τον καθορισμό της σειράς διορισμού. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα κάθε κράτος-μέλος να έχει έναν υπήκοό του
στην Επιτροπή ανά δύο με τρεις θητείες. Για τον Πρόεδρο της
Επιτροπής στη συνθήκη γίνεται λόγος στο άρθρο 9Δ ΣΕΕ/17ΕΣΕΕ και
προβλέπεται η εκλογή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «λαμβάνοντας υπόψη το
αποτέλεσμα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
«μετά
από
κατάλληλες
διαβουλεύσεις», θα προτείνει, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία
έναν υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής και εάν ο
υποψήφιος δεν εκλεγεί, ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την
υποβολή της δεύτερης υποψηφιότητας.
Το Συμβούλιο των Υπουργών μαζί με τον εκλεγμένο Πρόεδρο
καταρτίζει τον κατάλογο των άλλων προσώπων τα οποία προτείνει
ως μέλη της Επιτροπής. Η Επιτροπή ευθύνεται σαν σώμα, έναντι του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει
και πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής. Εάν αυτή η πρόταση
εγκριθεί τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να παραιτηθούν συλλογικά
από τα καθήκοντά τους.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Επιτροπή διατηρεί το
αποκλειστικό δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας και σύμφωνα
με τη Συνθήκη της Λισαβόνας «νομοθετική πράξη μπορεί να
εκδίδεται μόνο βάσει προτάσεων της Επιτροπής», όμως αυτές οι
θεσμικές καινοτομίες προκαλούν και ορισμένες ανησυχίες ως προς
την αποτελεσματικότητά της. Εγείρεται το θέμα της νομιμοποίησης
αλλά και της αποτελεσματικότητας σε μια Επιτροπή μικρότερη σε
μέγεθος καθώς η απουσία μεγάλων κρατών-μελών από τη σύνθεσή
της, ίσως να τα οδηγήσει στο να μην αποδεχτούν επαρκώς
νομιμοποιημένες κρίσιμες αποφάσεις αυτής, από την άλλη μεριά
πάλι, η απουσία των μικρότερων κρατών-μελών, ενδέχεται να
οδηγήσει σε συρρίκνωση της υποστήριξης των κρατών αυτών προς
την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη παρ’όλο που η Επιτροπή δεν τα
αντιπροσωπεύει αλλά έργο της είναι να προάγει το κοινό συμφέρον,
«αισθάνονται» μια νομιμοποιητική ταύτιση με την Επιτροπή όταν
υπήκοός τους συμμετέχει ως μέλος της.

3.5.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης περιλαμβάνει το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και τα
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ειδικευμένα δικαστήρια (το ΠΕΚ εγκαταλείπεται) και προβλέπεται η
σύσταση επιτροπής για την γνωμοδότηση σχετικά με την επάρκεια
των υποψήφιων δικαστών η οποία αποτελείται από προσωπικότητες
(δικαστές, νομικοί κύρους, κλπ) αλλά η τελική απόφαση παραμένει
στα χέρια των κυβερνήσεων των κρατών-μελών. Επίσης, αυξάνεται
ο αριθμός των γενικών εισαγγελέων από οκτώ σε έντεκα,
επεκτείνονται οι αρμοδιότητες του Δικαστηρίου στο Χώρο
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης και καθίσταται περισσότερο
ευέλικτη η προσφυγή των πολιτών στο Δικαστήριο (άρθρο
230ΣΛΕΕ/263 ΕΣΛΕΕ) αλλά και των θεσμών και οργάνων της
Ένωσης.

3.6.ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ (QMV)
Αποτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα θέματα τόσο στη
διαπραγμάτευση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος όσο και της
Συνθήκης της Λισαβόνας. Πρόκειται για τον καθορισμό ενός νέου
συστήματος ειδικής πλειοψηφίας ψηφοφορίας (qualified majority
voting-QMV) για τη λήψη αποφάσεων στο Συμβούλιο της Ε.Ε. Το
σύστημα αυτό είναι της «διπλής πλειοψηφίας» σύμφωνα με το οποίο
α)η ειδική πλειοψηφία ορίζεται τουλάχιστον στο 55% των κρατώνμελών, που αναγκαστικά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον
15 κράτη-μέλη τα οποία θα εκφράζουν τουλάχιστον το 65% του
συνολικού πληθυσμού της ένωσης,
β)η «μειοψηφία αρνησικυρίας» (blocking minority) θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερα κράτη-μέλη,
γ)όταν το Συμβούλιο αποφασίζει χωρίς πρόταση της Επιτροπής, τότε
η ειδική πλειοψηφία ορίζεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει
τουλάχιστον το 72% των κρατών και τουλάχιστον το 65% του
πληθυσμού της ένωσης και
δ)οι αποχές κρατών-μελών από την ψηφοφορία δεν θα
υπολογίζονται στην εκτίμηση του αριθμού των κρατών και του
μεγέθους του πληθυσμού. Ως συνέπεια των έντονων αντιδράσεων
της Πολωνίας, ήταν το σύστημα αυτό να συμπεριληφθεί μεν, στη νέα
Συνθήκη αλλά με κάποιες δε, παραχωρήσεις. Θα τεθεί σε ισχύ από
την 1η Νοεμβρίου του έτους 2014 και θα συνοδεύεται από την
αναθεωρημένη εφαρμογή του «συμβιβασμού των Ιωαννίνων»68.
68

Ο συμβιβασμός των Ιωαννίνων προβλέπει ότι κράτη-μέλη που εκπροσωπούν α) 3/4 του
πληθυσμού, απαραίτητων για να αποτελέσουν μιας blocking minority μειοψηφίας και β) ¾
των κρατών-μελών απαραίτητων για να αποτελέσουν blocking minority, δικαιούνται να

ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΓΛΟΥ

72

Διεθνής Δράση και Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-η Συνθήκη της Λισαβόνας ως
θεσμικό και επιχειρησιακό παράδειγμα

3.7.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Η ειδική πλειοψηφία συνιστά αποφασιστική παράμετρο για την
σχετικά γρήγορη λήψη αποφάσεων, εφόσον λειτουργεί ως
παράγοντας που πιέζει για την επίτευξη συναινέσεων. Στη Συνθήκη
της Λισαβόνας δημιουργείται ένας μεγάλος κατάλογος με τομείς
όπου επεκτείνεται η ειδική πλειοψηφία και ενδεικτικά αναφέρονται
κάποιοι από αυτούς, όπως ο διορισμός Ύπατου εκπροσώπου ΚΕΠΠΑ,
η σειρά άσκησης της Προεδρίας του Συμβουλίου, ο κατάλογος
συνθέσεων του Συμβουλίου, η κοινή πολιτική μεταφορών, η
διοικητική συνεργασία στο χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και
Δικαιοσύνης, οι συνοριακοί έλεγχοι, το άσυλο και η προστασία των
προσφύγων, η μετανάστευση και η δικαστική συνεργασία σε
«ποινικές υποθέσεις», η αστυνομική συνεργασία, η Europol, τα
μέτρα για την πρόληψη του εγκλήματος, κοινές θέσεις και ενιαία
εκπροσώπηση της ευρωζώνης, ο πολιτισμός, η πνευματική
ιδιοκτησία, η πολιτική διαστήματος, η ενέγεια, ο τουρισμός, ο
αθλητισμός, η χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας και πολλοί άλλοι.
Τομείς όπου η ειδική πλειοψηφία δεν επεκτείνεται διότι
διατηρείται η ομοφωνία, είναι αυτοί της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΠΑΑ)69. Παρά ταύτα η Συνθήκη
περιλαμβάνει
μια
απλουστευμένη
διαδικασία
αναθεώρησης
(passerelle) για το «πέρασμα» περιπτώσεων από το καθεστώς της
ομοφωνίας στο καθεστώς της ειδικής πλειοψηφίας.

3.8.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Με την μεταρρυθμιστική Συνθήκη ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
αναβαθμίζεται
και
αποκτά
ενισχυμένες
δραστηριότητες. Καθιερώνεται η διαδικασία της συναπόφασης (codecision) η οποία εφ’εξής θα αποκαλείται «συνήθης νομοθετική
διαδικασία» (normative legislative procedure) και επεκτείνεται στους
τομείς της κοινής αγροτικής πολιτικής και της κοινής εμπορικής
πολιτικής. Έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθίσταται συννομοθέτης με το Συμβούλιο, αφού με την επέκταση της ειδικής
πλειοψηφίας μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, θα έχει τη
ζητήσουν από το Συμβούλιο την επίτευξη συμφωνίας με ευρύτερη αποδοχή, εφόσον μια
μειοψηφία αντιτίθεται στην πρόταση.
69
Θα γίνει λόγος σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσης-μέρος Γ’, Κεφ. 2, 2.1
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δυνατότητα συμμετοχής, συνδιαμόρφωσης και έκδοσης στο 80%
των νομοθετικών πράξεων.
Αποκτά θέση ελεγκτή στη διαδικασία της επιτροπολογίας
(comitology)70εφόσον θα εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, με βάση σχετική πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
αφού προηγουμένως έχει διεξαγάγει σχετικές διαβουλεύσεις.
Συμμετέχει στη νέα διαδικασία συναπόφασης επί του συνόλου των
δαπανών της ένωσης, στα πλαίσια της διαδικασίας ψήφισης
προϋπολογισμού (budjet- ary powers).
Η Συνθήκη της Λισαβόνας καταργεί τη διάκριση ανάμεσα σε
«υποχρεωτικές»
και
«μη
υποχρεωτικές»
δαπάνες
στον
προϋπολογισμό της ένωσης και η κατάργηση αυτή δίνει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξουσία τροποποίησης του συνόλου των
δαπανών, εξουσία η οποία όμως, δεν θα είναι απεριόριστη καθώς θα
ασκείται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ένωσης. Παρά
ταύτα θα διατηρεί την εξουσία της τελικής έγκρισης του
προϋπολογισμού αλλά χωρίς να αποκτά και εξουσία στη διαδικασία
άντλησης των εσόδων του.
Επίσης,
διευρύνεται
η
διαδικασία
σύναψης
Διεθνών
Συμφωνιών, όπου απαιτείται έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
και υιοθετείται νέα Σύμβαση για την αναθεώρηση των Συνθηκών,
κατά την οποία απαιτείται για πρώτη φορά συμμετοχή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη διεύρυνση των ρόλων του,
καθίσταται το κύριο σύμβολο της Συμμετοχικής Δημοκρατίας 71,αφού
για πρώτη φορά στην ιστορία της ένωσης καθιερώνεται και η
συμμετοχή «της Πρωτοβουλίας των πολιτών», η οποία αφορά
οποιονδήποτε πολίτη, που έχει τη νομική δυνατότητα να
προσκαλέσει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για
θέματα όπου απαιτείται, για τους πολίτες, νομοθετική πράξη της
ένωσης, προκειμένου να εφαρμοσθεί η συνθήκη.
Σ’αυτήν την δημοκρατική διάσταση της Ένωσης συμβάλλει το
γεγονός, πρώτον, ότι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποκτά με
την μεταρρυθμιστική Συνθήκη «την αυτήν νομική ισχύ με τις
συνθήκες» και δεύτερον, ότι προσχωρεί και στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), (άρθρο 6ΣΕΕ)
κατόπιν ομόφωνης γνώμης του Συμβουλίου.
70

Χίου-Μανιατοπούλου, «η μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβόνας»,σελ.27,εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2008
71
Όπως παραπάνω
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Κατά την μεταρρυθμιστική συνθήκη, τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, τα οποία θεωρούνται «αντιπρόσωποι των πολιτών της
ένωσης» και όχι «των λαών», ορίζονται «σε επτακόσια πενήντα συν
τον Πρόεδρο» και ανεξάρτητα από το μέγεθος του πληθυσμού, ο
ελάχιστος αριθμός εδρών που δίνεται σε κάθε κράτος-μέλος είναι έξι
και ο μέγιστος ενενήντα έξι, ενώ η κατανομή ανάμεσα στα κράτημέλη
θα
γίνει
σύμφωνα
με
ένα
σύστημα
«φθίνουσας
αναλογικότητας» (digressive proportionality).

3.9.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ
Μια
από
τις
μείζονες
θεσμικές
καινοτομίες
της
μεταρρυθμιστικής
συνθήκης,
οι
οποίες
προάγουν
τη
δημοκρατικότητα της ένωσης, είναι αυτή της ενίσχυσης των εθνικών
κοινοβουλιών στη νομοθετική λειτουργία της ένωσης. Σύμφωνα με
το άρθρο 8Γ ΣΕΕ/12ΕΣΕΕ, «τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν στην
καλή λειτουργία της ένωσης», αφού πρώτον, ενημερώνονται από τα
θεσμικά όργανά της και τους κοινοποιούνται τα σχέδια των
νομοθετικών πράξεων και δεύτερον, μεριμνούν ώστε να διατηρείται
η αρχή της επικουρικότητας (subsidiarity).
Καθιερώθηκε «πρωτόκολλο για τον ρόλο των εθνικών
κοινοβουλιών» κατά το οποίο τα εθνικά κοινοβούλια ενημερώνονται
άμεσα για όλες τις νομοθετικές πράξεις και δικαιούνται να
καταθέτουν αιτιολογημένες γνώμες εντός οκτώ εβδομάδων σχετικά
με τη συμβατότητα των νομοθετικών πράξεων προς την αρχή της
επικουρικότητας.
Σύμφωνα με τις αρχές επικουρικότητας και αναλογικότητας,
εφόσον η νομοθετική πράξη αναπεμφθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια
με απλή πλειοψηφία και η Επιτροπή αποφασίζει να την διατηρήσει,
το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο οφείλουν να αποφασίσουν ότι
η σχετική πράξη συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας, εάν
όμως το Συμβούλιο ή το Ευρωκοινοβούλιο αποφασίσουν αρνητικά
τότε το νομοσχέδιο απορρίπτεται. Δίνεται η δυνατότητα στα εθνικά
κοινοβούλια μέσω των εθνικών κυβερνήσεων, να προσφεύγουν στο
Δικαστήριο
της
ένωσης
για
παραβίαση
της
αρχής
της
επικουρικότητας από το νομοθέτη της Ένωσης και για τον ίδιο λόγο
μπορούν να ασκούνται προσφυγές και από την Επιτροπή
Περιφερειών για νομοθετικές πράξεις για τις οποίες προβλέπεται
διαβούλευση με την εν λόγω επιτροπή. Τρίτον, συμμετέχουν στο
πλαίσιο του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στις
διαδικασίες αξιολόγησης των πολιτικών της ένωσης, τέταρτον,
ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΓΛΟΥ

75

Διεθνής Δράση και Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-η Συνθήκη της Λισαβόνας ως
θεσμικό και επιχειρησιακό παράδειγμα
συμπράττουν στη διαδικασία αναθεώρησης των συνθηκών τόσο με
τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση όσο και με την επικύρωση των
συνθηκών, πέμπτον, συμμετέχουν στη διαδικασία διερεύνησης της
ένωσης με τη νέα ρύθμιση για ενημέρωσή τους για κάθε αίτηση
ένταξης αλλά και με την επικύρωση των Πράξεων Προσχώρησης και
έκτον,
συμμετέχουν
στη
«διακοινοβουλευτική
συνεργασία»
(interparliamentary co-operation) μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και
Ευρωκοινοβουλίου.

3.10.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Από τις συμβολικά και πολιτικά σημειολογικές αλλαγές που
περιέχει η συνθήκη της Λισαβόνας, σε ότι αφορά την πολιτική της
ένωσης, η πιο σημαντική είναι η διαγραφή της αναφοράς στον
«ελεύθερο και ανόθευτο ανταγωνισμό». Ήταν μια πρόταση του
Γάλλου Προέδρου N.Sarcozy τον Ιούνιο του έτους 2007 και η
διαγραφή αυτή προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις από κάποια κράτημέλη διότι υποστηρίχθηκε ότι εξασθενίζει το νεοφιλελεύθερο
χαρακτήρα του κειμένου της συνθήκης αλλά τελικά έγινε αποδεκτή.
Με σχετικό πρωτόκολλο που προσαρτήθηκε στη συνθήκη ορίζεται ότι
«…η εσωτερική αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της συνθήκης για
την ευρωπαϊκή ένωση, περιλαμβάνει σύστημα που εξασφαλίζει ότι δε
διαστρεβλώνεται ο ανταγωνισμός». Επομένως, «για το σκοπό αυτό η
Ένωση λαμβάνει μέτρα βάσει των διατάξεων των συνθηκών, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 308 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 72 Έτσι,
γίνεται σαφές ότι η διαγραφή έχει περισσότερο «τυπικό», συμβολικό
χαρακτήρα παρά ουσιαστικό.

3.11.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ-ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Οι πολιτικές και δράσεις που συνδέονται με το «Χώρο
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης» είναι αυτές που ενισχύονται
σημαντικά από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Καταργείται η δομή των
τριών ξεχωριστών πυλώνων της έως τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ΚΕΠΠΑ, ΣΔΕΥ) οι οποίοι καθιερώθηκαν με τη
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συνθήκη του Μάαστριχτ και υπήρξαν αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού
ανάμεσα στη λογική της ενσωμάτωσης και τη διατήρηση του
«αποκλειστικού πεδίου» (domaine reserve) των κρατών μελών και
συγκροτείται πλέον η ένωση σε ενιαία θεσμική και πολιτική
οντότητα, με ενιαία θεσμικά όργανα αλλά με διαφορετικές
διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον τομέα της ΚΕΠΠΑ. Πλέον αυτή
συγκροτείται από ένα χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, στα διαφορετικά νομικά
συστήματα και στις διαφορετικές παραδόσεις των κρατών-μελών.
Καταργούνται οι έλεγχοι των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα και
υπάρχει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης
και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων. Εξασφαλίζεται υψηλό
επίπεδο ασφάλειας με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης και
καταπολέμησης της εγκληματικότητας, του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας. Με σκοπό την προώθηση των στόχων αυτών
προβλέφθηκε η συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών
αρχών και η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε
ποινικές υποθέσεις και «εάν χρειάζεται», η προσέγγιση ποινικών
νομοθεσιών. Ως προς την καταπολέμηση αδικημάτων που θίγουν τα
οικονομικά συμφέροντα της ένωσης, το Συμβούλιο μπορεί με
ομόφωνη απόφαση και έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να
συστήσει την Ευρωπαϊκή Εισσαγγελία, οι αρμοδιότητες της οποίας
επεκτείνονται στον τομέα της καταπολέμησης της σοβαρής
εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση με ομόφωνη απόφαση
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Βρετανία και η Ιρλανδία, με την
προσαρμογή σχετικού πρωτοκόλλου και με ένα ομολογουμένως
περίπλοκο σύστημα ρυθμίσεων, μπορούν να επιλέξουν να
συμμετάσχουν ή όχι, στη θέσπιση πολιτικών και μέτρων στο Χώρο
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης.

3.12.ΝΕΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)
Η συνθήκη της Λισαβόνας συμπεριλαμβάνει νέες νομικές
βάσεις για τη διεύρυνση ή την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της
Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και του διαστήματος καθώς και
στους τομείς του τουρισμού, του αθλητισμού και της πολτικής
προστασίας και διοικητικής συνεργασίας.
Όσον αφορά στην ενέργεια ταξινομεί την αρμοδιότητα αυτή ως
«συντρέχουσα» και την τοποθετεί στο ευρύτερο πλαίσιο της
εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, καθορίζοντας
ότι η πολιτική της ένωσης έχει τρεις ειδικότερους στόχους:
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(α)να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας,
(β)να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης και
(γ)να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση
ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Σύμφωνα με το άρθρο 176Α ΣΛΕΕ/194 ΕΣΛΕΕ, η δράση της
ένωσης, «δε θίγει το δικαίωμα του κράτους-μέλους να καθορίζει
τους στόχους εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων, την επιλογή
του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πόρων και τη γενική διάρθρωση
του ενεργειακού εφοδιασμού».
Όσον αφορά στο διάστημα, η συνθήκη προβλέπει ότι
«προκειμένου να προωθηθεί η επιστημονική και τεχνική πρόοδος, η
βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η εφαρμογή των πολιτικών της,
η Ένωση καταστρώνει ευρωπαϊκή πολιτική διαστήματος» και για το
σκοπό αυτό έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει κοινές πρωτοβουλίες,
να υποστηρίζει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και να
συντονίζει τις αναγκαίες προσπάθειες για την εξερεύνηση και
χρησιμοποίηση
του
διαστήματος.
Στην
προσπάθεια
αυτή
συνεργάζεται και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος.
Ως προς τον τουρισμό, προάγει την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων και στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνει τη δημιουργία
ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξή τους. Επίσης, ενθαρρύνει
τη συνεργαία μεταξύ κρατών-μελών, ιδιαίτερα με την ανταλλαγή
«ορθών προνομίων» (best practices).
Για τον αθλητισμό προβλέπει ότι η Ένωση «αναπτύσσει την
ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού, προάγοντας την ορθή
διεξαγωγή και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναμετρήσεων
και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για τον αθλητισμό φορέων
καθώς και προστατεύοντας τη σωματική και ηθική ακεραιότητα των
αθλητών, ιδίως των νέων αθλητών».
Για την πολιτική προστασία, η Ένωση ενθαρρύνει τη
συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών προκειμένου να ενισχύεται η
αποτελεσματικότητα των συστημάτων πρόληψης των φυσικών ή
ανθρωπογενών καταστροφών και επίσης ενθαρρύνει την προστασία
από αυτές. Στόχος της είναι να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τη
δράση των κρατών-μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο όσον αφορά την πρόληψη των κινδύνων, την προετοιμασία
των φορέων πολιτικής προστασίας στα κράτη-μέλη και την επέμβαση
σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών στο
εσωτερικό της ένωσης. Επίσης, να προωθεί την ταχεία και
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αποτελεσματική επιχειρησιακή συνεργασία στο εσωτερικό της
ένωσης μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και να
ευνοεί τη συνοχή δράσεων που αναλαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο
στον τομέα της πολιτικής προστασίας.
Για πρώτη φορά, προωθείται και η συνεργασία ανάμεσα στα
κράτη-μέλη στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας. Ουσιώδους
σημασίας ζήτημα για την Ένωση, είναι να εφαρμοσθεί το δίκαιο
αυτής, για τη σωστή λειτουργία της και αυτό αντιμετωπίζεται ως
ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος.
Έτσι η Ένωση, οφείλει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των
κρατών-μελών για τη βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας να
εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ένωσης. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να
περιλαμβάνει τη διευκόλυνση των ανταλλαγών πληροφοριών και
δημοσίων υπαλλήλων καθώς και την υποστήριξη προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο μπορεί για το σκοπό αυτό να θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία αποκλειόμενης οποιασδήποτε
εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των
κρατών-μελών.

3.13. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ
ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ
Αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος από μέλη σοσιαλιστικών
κομμάτων της ένωσης αποτέλεσε η ενίσχυση του κοινωνικού της
περιεχομένου. Σκοπός της λογικής αυτής ήταν να γεφυρωθεί το
χάσμα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία και την Ε.Ε. με
αποτέλεσμα να συστηθεί ειδική ομάδα εργασίας με τίτλο «Κοινωνική
Ευρώπη» η οποία επεξεργάστηκε προτάσεις για την ενίσχυση του
κοινωνικού περιεχομένου της Ένωσης. Προβλέπεται στη Συνθήκη
(βλ.μέρος Β’, κεφ.3.14) η νομική αναγνώριση του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με δέσμη κοινωνικών δικαιωμάτων, τα
οποία συμβάλλουν στην αναβάθμιση της κοινωνικής διάστασης της
ένωσης. Περιέχει δέσμη αξιών και στόχων που υπογραμμίζουν την
κοινωνική διάστασή της και το περιεχόμενο της ενοποίησης, όπως η
ισότητα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, η κοινωνική
πρόοδος, η δικαιοσύνη, η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής,
και
εδαφικής
συνοχής
καθώς
και
πολλά
άλλα
ακόμη.
Συμπεριλαμβάνει στους στόχους της Ένωσης, την «πλήρη
απασχόληση» (για πρώτη φορά γίνεται αναφορά), την κοινωνική
πρόοδο, την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την αλληλεγγύη
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μεταξύ γενεών. Επίσης, θεσπίζεται η αναγκαία «κοινωνική ρήτρα», η
οποία προβλέπει ότι κατά τον καθορισμό των πολιτικών και των
δράσεών της «η Ένωση, συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με
την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση
της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης,
κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας». Επιδιώκει να
καταπολεμήσει διακρίσεις σε σχέση με το φύλο, τη θρησκεία, την
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την αναπηρία, την ηλικία ή τον
γενετήσιο προσανατολισμό.
Δημιουργεί μια νομική βάση, η οποία επιτρέπει στην Ένωση,
μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, να καθορίζει τις αρχές
και τις προϋπόθέσεις, οι οποίες θα επιτρέπουν στις υπηρεσίες γενικού
ενδιαφέροντος να εκπληρώνουν τους σκοπούς τους. Τέλος,
θεσμοποιεί και αναβαθμίζει τον διάλογο με τους κοινωνικούς
εταίρους, λαμβάνοντας υπόψην την ποικιλομορφία των εθνικών
συστημάτων.73

3.14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Στο πρώτο μέρος, στο κεφάλαιο 4 (4.3.) έγινε λόγος για τον
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η συνθήκη της Λισαβόνας
κατέστησε τον χάρτη νομικά δεσμευτικό, ισότιμο με τις Συνθήκες.
Για τον λόγο αυτό ο χάρτης τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά. Ο
κύριος σκοπός σύνταξης και ύπαρξης του Χάρτη είναι να εγγυηθεί
ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
πολίτες προστατεύονται
έναντι πιθανών παραβιάσεων των
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους εκ μέρους των ευρωπαϊκών οργάνων
ή των εθνικών αρχών κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, με
τρόπο και σε έκταση που ισοδυναμούν με την προσφερόμενη σε
εθνικό επίπεδο προστασία. Να εγγυηθεί δηλαδή ότι ο νομικός
πολιτισμός στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα υποστεί
οπισθοχωρήσεις και εκπτώσεις, ενόψει της ανάληψης αρμοδιοτήτων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος
εκφράζεται συχνά ο φόβος ότι μέσω του Χάρτη, θα επέλθει επέκταση
των αρμοδιοτήτων της Ένωσης με παράλληλη μείωση του ρόλου των
κρατών μελών. Κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια την αποδυνάμωση
των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων και τη μεταφορά, μέσω
73

Ιωακειμίδης, Π. Κ. (Παναγιώτης Κ.), «συνθήκη Λισαβόνας»,σελ.127, εκδόσεις Θεμέλιο,
Αθήνα 2008

ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΓΛΟΥ

80

Διεθνής Δράση και Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-η Συνθήκη της Λισαβόνας ως
θεσμικό και επιχειρησιακό παράδειγμα
προδικαστικών ερωτημάτων, των σχετικών διαφορών στο ΔΕΚ με
αποτέλεσμα την άσκηση σημαντικής πίεσης προς την κατεύθυνση
εναρμόνισης στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και άρα
κάθοδο του επιπέδου προστασίας τους προς ένα κοινό ελάχιστο. Την
αγωνία αυτή επιτείνει η συμπερίληψη στο Χάρτη δικαιωμάτων που
αναφέρονται σε τομείς ανήκοντες αποκλειστικά στην εθνική
αρμοδιότητα (με σημαντικότερο παράδειγμα τις εγγυήσεις στην
ποινική διαδικασία) αλλά και κοινωνικών δικαιωμάτων, που εγείρουν
την ανάγκη λήψης θετικών μέτρων εκ μέρους της Ένωσης.
Ο Χάρτης, παρά τους περί του αντιθέτου ρητά ή μη
εκπεφρασμένους φόβους, δεν παράγει ο ίδιος νέες αρμοδιότητες για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε επεκτείνει τις ήδη υπάρχουσες. Το
γεγονός αυτό καταγράφεται ρητά στον ίδιο το Χάρτη, καθώς στο εδ.
5 του Προοιμίου του, προβλέπεται ότι αυτός «...επιβεβαιώνει,
σεβόμενος τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Κοινότητας και της
Ένωσης, καθώς και την αρχή της επικουρικότητας, τα
δικαιώματα...», ενώ το άρθρο 51 παρ. 2 ορίζει ρητά ότι «ο παρών
Χάρτης δεν δημιουργεί καμία νέα αρμοδιότητα και κανένα νέο
καθήκον για την Κοινότητα και για την Ένωση και δεν τροποποιεί τις
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που καθορίζονται από τις συνθήκες».
Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων προβλέπεται συνεπώς ως
«οριζόντια», καλύπτουσα όλους τους υφιστάμενους ήδη τομείς
αρμοδιότητας της Ένωσης, χωρίς να θεμελιώνει νέα γενική
αρμοδιότητά της στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη οριοθετείται στο άρθρο 51
παρ. 1 αυτού, σύμφωνα με το οποίο: «Οι διατάξεις του παρόντος
Χάρτη απευθύνονται στα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης,
τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη
μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Κατά συνέπεια,
οι ανωτέρω σέβονται τα δικαιώματα, τηρούν τις αρχές και προάγουν
την εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές
τους». Με άλλα λόγια, ο Χάρτης έχει εφαρμογή όπου και τα
κοινοτικά θεμελιώδη δικαιώματα. Καλύπτει συνεπώς τόσο το
κοινοτικό όσο το λοιπό ενωσιακό δίκαιο, δηλαδή και τους τρεις
πυλώνες της. Καλείται έτσι να ενισχύσει τη διάσταση προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης αλλά
και να εγγυηθεί την προστασία των ελευθεριών, τις οποίες μπορεί να
θέσουν σε κίνδυνο, οι πολιτικές του τρίτου πυλώνα.
Ως όργανα της Ένωσης, νοούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 7
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ΣΕΚ, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το
ΔΕΚ και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Υπό τον όρο «οργανισμοί»
συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με την επεξήγηση στο άρθρο 51 του
Χάρτη, όλα τα επικουρικά όργανα που δημιουργούνται βάσει των
Συνθηκών ή βάσει πράξεων παραγώγου δικαίου. Έτσι, πλην των
αναφερόμενων στο άρθρο 7 ΣΕΚ οργάνων, συμπεριλαμβάνονται και
τα υπόλοιπα όργανα της Κοινότητας τα οποία ιδρύονται από τη ΣΕΚ,
δηλαδή ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 195 ΣΕΚ), τα διάφορα
συμβουλευτικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Δεδομένου ότι οι πράξεις της τελευταίας υπόκεινται στον έλεγχο του
κοινοτικού δικαστή, πρέπει να γίνει δεκτό ότι στην περίπτωση αυτή
βρίσκουν εφαρμογή και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και άρα ο Χάρτης.
Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, στα
πλαίσια της αποστολής του οποίου ανήκει η προστασία και των
δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών. Ζήτημα τίθεται αναφορικά με
τα συμβουλευτικά όργανα, οι πράξεις των οποίων δεν δύνανται
τεχνικά, λόγω του συμβουλευτικού τους χαρακτήρα, να θίγουν τα
δικαιώματα των πολιτών. Ως οργανισμοί, τέλος, νοούνται κατά κύριο
λόγο οι δεκαέξι αποκεντρωμένοι οργανισμοί δημόσιου χαρακτήρα
που είναι επιφορτισμένοι με λειτουργίες σχετικές με την εφαρμογή
των πολιτικών της Κοινότητας.
Η υποχρέωση σεβασμού των κοινοτικών θεμελιωδών
δικαιωμάτων εκτείνεται και στα κράτη μέλη όταν ενεργούν στο
πλαίσιο του Κοινοτικού Δικαίου, δηλαδή «όταν εφαρμόζουν το δίκαιο
της Ένωσης» (άρθρο 51 Χάρτη), είτε υλοποιώντας κοινοτικές
ρυθμίσεις είτε επιχειρώντας να αποκλίνουν από τέτοιες. Σ' αυτήν την
περίπτωση και εφόσον το εθνικό δικαστήριο απευθύνει προδικαστικό
ερώτημα προς το ΔΕΚ, το τελευταίο εφοδιάζει το εθνικό δικαστήριο
με όλα τα απαραίτητα ερμηνευτικά κριτήρια για την εξέταση της
εθνικής ρύθμισης με κριτήριο τα κοινοτικά θεμελιώδη δικαιώματα,
όπως τα ερμηνεύει το ΔΕΚ. Υπόχρεοι στα πλαίσια των κρατών μελών
είναι τόσο οι κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές όσο και τα
δικαστήρια, όταν εφαρμόζουν δίκαιο της Ένωσης.
Ο Χάρτης χωρίζεται σε εφτά κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν
54 συνολικά άρθρα. Η νέα αυτή θεματολογική κατηγοριοποίηση των
δικαιωμάτων τονίζει τον αδιαίρετο χαρακτήρα του και, αναιρώντας το
γνωστό διαχωρισμό σε ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα,
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες του Χάρτη. Τα
ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΓΛΟΥ

82

Διεθνής Δράση και Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-η Συνθήκη της Λισαβόνας ως
θεσμικό και επιχειρησιακό παράδειγμα
άρθρα είναι διατυπωμένα με λιτότητα ενώ ακολουθούν εκτενείς
επεξηγήσεις, οι οποίες αναφέρουν τις πηγές των επιμέρους
δικαιωμάτων. Οι επεξηγήσεις δεν ανήκουν στο κείμενο του Χάρτη,
και άρα δεν έχουν νομική αξία, αλλά στοχεύουν στην αποσαφήνιση
των διατάξεων αυτού.
Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η ισότητα και η
αλληλεγγύη αναγνωρίζονται ως θεμελιακές αξίες της ευρωπαϊκής
πολιτικής κοινωνίας. Τη συνύπαρξη των αξιών αυτών εγγυάται ο
συνδυασμός στο Χάρτη αμυντικών και πολιτικών, οικονομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων, με τρόπο τέτοιο ώστε ο φορέας τους να
αντιμετωπίζεται όχι μόνον ως οικονομική μονάδα αλλά και ως
κοινωνικό ον. Πλην των ελάχιστων δικαιωμάτων που φυλάσσονται
για τους ευρωπαίους πολίτες, κατ' ακολουθία της εντολής της
Κολωνίας, όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα έχουν ως φορείς όχι μόνο
τους πολίτες της Ένωσης αλλά και τους κατοίκους της. Επιχειρείται
δηλαδή μια -όπου είναι δυνατόν- διεύρυνση του κύκλου των
υποκειμένων των δικαιωμάτων που καταρχήν προβλέφθηκαν για
τους πολίτες της Ένωσης. Η εφαρμογή του Χάρτη ως κείμενο
«νομικά δεσμευτικό» με τα δικαιώματα που αναγνωρίζει για την
αξιοπρέπεια, την ισότητα, την ελευθερία, την αλληλεγγύη, την
δικαιοσύνη και την ιθαγένεια, συνιστά κύριο στοιχείο στη
διαμόρφωση της συνταγματικής τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.15.Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣτΛ
Η συνθήκη της Λισαβόνας στην προσπάθειά της να ενισχύσει
τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη διαφάνεια στην ένωση,
αποδέχτηκε το σύνολο των ρυθμίσεων του Ευρωπαϊκού Συντάγματος
που έθεσε η Δήλωση του Laeken. Ορίζει την Ένωση ως
«ένωση/κοινότητα
δημοκρατικών
αξιών74»
υπογραμμίζοντας
α
ειδικότερα στο άρθρο 1 ΣΕΕ/ 2ΕΣΕΕ ότι «η ένωση βασίζεται στις
αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας,
της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι
αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη-μέλη εντός κοινωνίας που
χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των
74

Ιωακειμίδης, Π. Κ. (Παναγιώτης Κ.), «συνθήκη Λισαβόνας»,σελ.127, εκδόσεις Θεμέλιο,
Αθήνα 2008
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διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». Αυτές οι αξίες για πρώτη
φορά αποτυπώνονται λεπτομερειακά σε καταστατικό κείμενο και η
Ένωση δεσμεύεται να τις προβάλει και να τις προωθεί στις σχέσεις
της με τον υπόλοιπο κόσμο (άρθ.2ΣΕΕ/3ΕΣΕΕ). Θεσπίζονται τρεις
βασικές αρχές για την ένωση τις οποίες οφείλει να τηρεί και αυτές
είναι:
α)η αρχή της δημοκρατικής ισότητας, κατά την οποία η Ένωση σε
όλες της δραστηριότητες της οφείλει να σέβεται την αρχή της
ισότητας των πολιτών της, οι οποίοι τυγχάνουν ίσης προσοχής από
τα θεσμικά και λοιπά όργανα καθώς και τους οργανισμούς της
ένωσης,
β)η αρχή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, κατά την οποία «κάθε
πολίτης δικαιούται να συμμετέχει στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης»,
«οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα στο επίπεδο της ένωσης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» και τα πολιτικά κόμματα δρουν ως
συντελεστές στην «διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής
συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών» και
γ)η αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας η οποία συνεπάγεται i) την
παροχή
των
κατάλληλων
μέσων στους πολίτες και
σε
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ώστε να μπορούν να ανταλλάσουν
απόψεις για τη δράση της ένωσης, ii) τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, iii) τη δυνατότητα (δικαίωμα) ενός
εκατομμυρίου πολιτών από σημαντικό αριθμό κρατών-μελώννα
αναλάβουν πρωτοβουλία με την οποία θα καλείται η Επιτροπή να
υποβάλει προτάσεις για θέματα που αυτοί κρίνουν αναγκαία για την
εφαρμογή των Συνθηκών και
Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, «τα θεσμικά
όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις
αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών» (άρθ.8Β
ΣΕΕ/ 11ΕΣΕΕ),και βελτιώνεται και το περιεχόμενο των διατάξεων για
την «ευρωπαϊκή ιθαγένεια» (citizenship).
Η Συνθήκη της Λισαβόνας διασαφηνίζει τις σχέσεις μεταξύ των
χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχει πλέον ενισχυμένες εξουσίες. Όπως αναφέρθηκε
ήδη, τα μέλη του εκλέγονται για πέντε έτη με άμεση καθολική
ψηφοφορία, εκπροσωπεί τους πολίτες των χωρών μελών, οι εξουσίες
του διευρύνθηκαν σταδιακά στο πλαίσιο των διαδοχικών συνθηκών
και αυτή την εξέλιξη επιβεβαιώνει και η συνθήκη της Λισαβόνας,
ενισχύοντας τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά
τη νομοθεσία, τον προϋπολογισμό και τις διεθνείς συμφωνίες.
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Κατ' αρχάς, στο νομοθετικό τομέα, η διαδικασία συναπόφασης
(που μετονομάστηκε «συνήθης νομοθετική διαδικασία») επεκτείνεται
σε πολλούς νέους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αποκτά
ουσιαστική νομοθετική εξουσία σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο σε
ορισμένους τομείς στους οποίους μέχρι σήμερα δεν συμμετείχε ή είχε
απλά συμβουλευτικό ρόλο. Μεταξύ αυτών των τομέων είναι η νόμιμη
μετανάστευση, η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
(Eurojust,αναφέρεται στην πρόληψη του εγκλήματος, εναρμόνιση
των κανόνων για τον καθορισμό των ποινικών αδικημάτων και των
κυρώσεων), η αστυνομική συνεργασία (Europol), και ορισμένες
διατάξεις που αφορούν την κοινή εμπορική πολιτική και την κοινή
γεωργική πολιτική. Με τον τρόπο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
παρεμβαίνει στην κατάρτιση του συνόλου σχεδόν των νομοθετικών
πράξεων.
Όσον αφορά στον δημοσιονομικό τομέα, η Συνθήκη της
Λισαβόνας υιοθετεί επισήμως την καθιερωμένη πρακτική του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το οποίο απαιτείται η
έγκριση του Κοινοβουλίου. Επίσης, προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο καθορίζουν από κοινού το σύνολο των δαπανών και
καταργεί την προηγούμενη διάκριση μεταξύ των λεγόμενων
υποχρεωτικών δαπανών (π.χ. των άμεσων γεωργικών ενισχύσεων)
και των μη υποχρεωτικών δαπανών. Η καινοτομία αυτή αποκαθιστά
την ισορροπία μεταξύ των δύο οργάνων όσον αφορά τον ρόλο τους
στη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης.
Τέλος, προβλέπει ότι απαιτείται σύμφωνη γνώμη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες τις διεθνείς συμφωνίες σε τομείς
που εμπίπτουν στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Διαπιστώνεται
μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων τα οποία
συμμετέχουν περισσότερο στις εργασίες της Ένωσης, σεβόμενα
πάντα τον ρόλο των ευρωπαϊκών οργάνων. Μια νέα διάταξη
διασαφηνίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εθνικών
κοινοβουλίων στο πλαίσιο της Ένωσης, όσον αφορά ειδικότερα στο
δικαίωμα ενημέρωσης, στον έλεγχο της τήρησης της αρχής της
επικουρικότητας, στους μηχανισμούς αξιολόγησης στο πλαίσιο του
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και την αναθεώρηση
των συνθηκών.
Η καινοτομία της Συνθήκης της Λισαβόνας έγκειται κυρίως
στον έλεγχο της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας. Σύμφωνα
με την αρχή αυτή, εκτός από τους τομείς αποκλειστικής της
αρμοδιότητας, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον η δράση της
κρίνεται αποτελεσματικότερη σε σχέση με την αντίστοιχη δράση που
αναλαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο. Κάθε εθνικό κοινοβούλιο θα
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μπορεί εφεξής να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι μια
πρόταση δεν είναι σύμφωνη με αυτή την αρχή. Στην περίπτωση
αυτή ξεκινά μια διαδικασία σε δύο φάσεις:
α)εάν ένα τρίτο των εθνικών κοινοβουλίων θεωρεί ότι μια πρόταση
δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή θα
πρέπει να επανεξετάσει την πρότασή της και να αποφασίσει αν θα τη
διατηρήσει, θα την τροποποιήσει ή θα την αποσύρει
β)εάν η πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων συμμερίζεται τις ίδιες
ανησυχίες και η Επιτροπή αποφασίσει ωστόσο, να διατηρήσει την
πρότασή της, θα κινηθεί μια ειδική διαδικασία.
Η Επιτροπή θα πρέπει να διατυπώσει τα επιχειρήματά της, ενώ
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν κατά
πόσον πρέπει να συνεχιστεί η σχετική νομοθετική διαδικασία. Επίσης
υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια στα συμβούλια υπουργών. Τόσο
τα εθνικά κοινοβούλια όσο και οι πολίτες μπορούν τώρα να
ενημερώνονται άμεσα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα
μέλη του Συμβουλίου, κάθε χώρας μέλους, καθώς όλες οι
νομοθετικές συζητήσεις και εργασίες του Συμβουλίου είναι ανοικτές
στο κοινό.
Ενισχύεται η συμμετοχική δημοκρατία καθώς οι Ευρωπαίοι
πολίτες διαθέτουν πλέον ένα ευρύ φάσμα μέσων, που τους δίνουν τη
δυνατότητα να ενημερώνονται και να συμμετέχουν στην κοινοτική
πολιτική διαδικασία. Στα μέσα αυτά προστίθεται τώρα η πρωτοβουλία
των πολιτών. Χάρη στη νέα αυτή πρωτοβουλία, εφόσον
συγκεντρωθούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες, υπήκοοι
σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να ζητήσουν από την
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στους τομείς αρμοδιότητας της
Ένωσης. Οι πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της
πρωτοβουλίας των πολιτών θα διευκρινιστούν σε νομοθετική πράξη
μετά την έναρξη ισχύος της νέας συνθήκης.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας, υπογραμμίζει επίσης τη σημασία
των διαβουλεύσεων, καθώς και του διαλόγου με τις διάφορες
ενώσεις, την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, τους
εκπροσώπους των εκκλησιών και των μη ομολογιακών οργανώσεων.
Τέλος ρυθμίζονται και οι σχέσεις ανάμεσα στην ένωση και στις χώρες
μέλη και καθορίζει ποιός είναι αρμόδιος ανάμεσα στην ΕΕ και τα
κράτη-μέλη να ενεργεί για κάθε τομέα δραστηριότητας.
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ΜΕΡΟΣ Γ’
Η ΕΕ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

1.1.Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Ο βαθύτερος παράγοντας που τροφοδοτεί τον προβληματισμό για
τις δυνατότητες επιβίωσης της Ένωσης συνδέεται με τη διαρκώς
συρρικνούμενη υποστήριξη των ευρωπαίων πολιτών προς την
Ένωση, τους θεσμούς και τους στόχους της. Η Ένωση βρίσκεται
αντιμέτωπη με κρίση νομιμοποίησης και ταυτότητας. 75Όσο πιο πολύ
στηρίζεται αυτή σε δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες, τόσο
περισσότερο και οι πολίτες της αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια
συλλογική πολιτική οντότητα. Επομένως, η εμφάνιση μιας κοινής
ευρωπαϊκής ταυτότητας76 μέσα από ποικίλες παραδόσεις των εθνικών
πολιτικών συστημάτων είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητα της
ευρωπαϊκής δημοκρατίας, για το σεβασμό της δημοκρατικής
αυτονομίας των επιμέρους εθνικών δήμων, την προστασία της
πολιτισμικής τους διαφορετικότητας και τη διατήρηση πολλαπλών
ταυτοτήτων. Η ύπαρξη αυτής της ταυτότητας δεν θα υπερκεράσει τις
εθνικές αλλά θα υπάρχει παράλληλα. Το στοιχείο του εθνικισμούπατριωτισμού ή σε κάποιες περιπτώσεις και του σωβινισμού υπάρχει
και είναι δύσκολο να εξαλειφθεί απ’όλα τα κράτη αυτού του
μορφώματος που καλείται «Ευρωπαϊκή Ένωση». Τέτοιου είδους
στοιχεία εξάλλου δημιούργησαν τις πρώτες εχθροπραξίες μεταξύ των
χωρών της γηραιάς ηπείρου πριν δημιουργηθεί η ενωμένη Ευρώπη
και αυτά προκαλούν ακόμη και σήμερα εχθροπραξίες και διαμάχες σε
όλο τον κόσμο. Αν, πράγματι, απαλειφθούν τότε όντως θα γίνεται
λόγος για γνήσιους ευρωπαίους πολίτες. Φαντάζει βέβαια απίστευτο
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και ίσως ανέφικτο δεδομένου ότι κανένας άνθρωπος δεν θέλει να
αποποιηθεί τις ρίζες του. Οπότε η μόνη λύση είναι να διατηρηθούν οι
εθνικές ταυτότητες των κρατών μελών ώστε να φωτογραφίζεται η
καταγωγή, η κουλτούρα και ο πολιτισμός του κάθε ευρωπαίου πολίτη
αλλά παράλληλα με αυτήν, ως ένδειξη σεβασμού απέναντι στα άλλα
κράτη-μέλη, στα θεσμικά όργανα και γενικότερα στην ίδια την
Ένωση ως οντότητα, θα υπάρχει και η ευρωπαϊκή ταυτότητα με την
οποία θα κινείται, θα δρα, θα εκπροσωπεί, θα συμμετέχει σε δράσεις
και θα χαρακτηρίζεται ο ευρωπαίος πολίτης, εκτός ένωσης, σε τρίτες
χώρες.
Ο γάλλος στοχαστής Βαλερί77προκειμένου να διαμορφώσει την
ευρωπαϊκή ταυτότητα, έθεσε εκείνα τα πνευματικά στοιχεία τα οποία
συνθέτουν τον αναλλοίωτο εσωτερικό κορμό της. Αποτελείται
κατ’αυτόν, από ένα τριαδικό σχήμα:
(α)την ρωμαϊκή αυτοκρατορία η οποία δάνεισε στην Ευρώπη τους
θεσμούς και τους νόμους, το μηχανισμό και την αξία της δικαστικής
εξουσίας,
(β)τον χριστιανισμό, ο οποίος για τους ευρωπαίους πολίτες υπήρξε
κοινός, ως θρησκεία και
(γ)το ελληνικό πνεύμα, δηλαδή τη μέθοδο της σκέψης, την
πειθαρχία του λόγου και την κριτική ανάλυση. Χάριν του ελληνικού
πνεύματος δημιουργήθηκε η γλώσσα, χαρακτηριστικό δείγμα και
ταυτότητα για κάθε έθνος.
Η εθνική ταυτότητα των κρατών μελών, παραπέμπει όχι μόνο
στην ουμανιστική παράδοση της Ευρώπης και στον ευρωπαϊκό
διαφωτισμό αλλά και στη διαμόρφωση μιας διακριτής «ευρωπαϊκής
πολιτικής κουλτούρας» με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό.
Πρόκειται για μια έννοια η οποία προέρχεται από το διυποκειμενικό
πεδίο και αναφέρεται στην προσωπικότητα. Αναγνωρίζεται εκεί όπου
η προσωπικότητα εμφανίζει σταθερή δομή (δηλαδή σα να έχει ένα
διαχρονικά σταθερό «άξονα» ή ένα «κέντρο έλξης») και η ύπαρξή
της επαληθεύεται από την πράξη ενός διττού ελέγχου. Πρώτον, της
διαχρονικής αυτό-ομοιότητας και δεύτερον, της συγχρονικής
ανομοιότητας έναντι όλων των άλλων.
Για την δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας δίπλα στις εθνικές
ταυτότητες των πολιτών, σε όλες τις χώρες-μέλη, συζητάται έντονα.
Δεν αποτελεί θέμα απλό, αντιθέτως πολύπλοκο και δισεπίλυτο,
καθώς τα κράτη-μέλη της ένωσης, δεν είναι ίσα ούτε πληθυσμιακά,
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ούτε σε γεωγραφική έκταση, ούτε ακόμα περισσότερο οικονομικά και
στρατηγικά όμοια μεταξύ τους. Συνεπώς, παραμονεύει ο κίνδυνος να
μετατραπεί η Ένωση σε ολιγαρχία των ισχυρότερων χωρών της,
μολονότι είναι συγχρόνως σπουδαία πρόκληση το όνειρο της
Ευρώπης των λαών. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία Ευρώπη
των λαών, απαιτείται πάλη στο ευρωπαϊκό πεδίο των ιδεών και
συμμαχίες για την επίτευξή του. Ανάμεσα σε πολλά άλλα ζητήματα,
μια μεγάλη μάχη ιδεών, αφορά τα πολιτισμικά πρότυπα, την
αξιολόγηση των πολιτισμών και τον προσδιορισμό της ευρωπαϊκής
ταυτότητας που θέλουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να καλλιεργήσουν
δίπλα στις εθνικές ταυτότητες των νέων γενεών. Όλα αυτά
αντιμετωπίζονται από τους θεσμούς της Ένωσης ως δεδομένες
πραγματικότητες που πρέπει να γίνουν αντικείμενα υπεράσπισης και
διάδοσης για να τις οικειοποιηθούν οι νέες γενιές. Όμως δεν είναι
καθόλου δεδομένη η ευρωπαϊκή (δηλαδή η διεθνική) συναίνεση στο
τί σημαίνει ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος, ούτε ποιά είναι η
ευρωπαϊκή κουλτούρα που πρέπει να καλλιεργήσουμε δίπλα στην
εθνική ταυτότητα και κουλτούρα των νέων γενεών.
Όπως αρχικά αναφέρθηκε, η ευρωπαϊκή κουλτούρα έχει
παράδοση και ιστορία και δεν περιέχει μόνο την αποδοχή της
κλασικής αρχαιότητας, την κληρονομιά του ευρωπαϊκού διαφωτισμού
και τις δημοκρατικές αξίες της γαλλικής επανάστασης αλλά έχει
ακόμα διαμορφώσει μέσα από την ιστορία της, ιδεολογίες
ανταγωνιστικές και ρατσιστικές, που δικαιώνουν τον έλεγχο εδαφών
και την κυριαρχία πάνω σε άλλους λαούς, την ταξινόμηση λαών και
πολιτισμών, την κυριαρχία των ολίγων.
Αυτές οι αυταρχικές ιδεολογίες, προϊόν του παρελθόντος των
επεκτατισμών και της αποικιοκρατίας, στηρίζουν τον ισχυρότατο
ιδεολογικό μύθο στην Ευρώπη για τη δήθεν ανωτερότητα των
δυτικών και βόρειων Ευρωπαίων και την παράλληλη πολιτισμική
«κατωτερότητα» όσων ανήκουν τόσο στην «Ανατολή» (με τη
γεωγραφική, αλλά και πολιτική σημασία του όρου), όσο και στον
Νότο (με την οικονομική, εκτός από γεωγραφική του, σημασία). Η
βαθιά συντηρητική ιδεολογία, η οποία αποδίδει αξία στον Βορρά και
υποτιμά το Νότο, που βλέπει ανωτερότητα στη Δύση και
κατωτερότητα στην Ανατολή, έχει γεννηθεί και διαδοθεί από τον
επεκτατισμό και την οικονομική λεηλασία άλλων λαών,δεν παύει
όμως να είναι ιδεολογία του αιώνα της αποικιοκρατίας.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ευρωπαϊκή ταυτότητα, την οποία θα
οικειοποιηθούν οι μελλοντικές γενιές δίπλα στην εθνική τους, αν δεν
καταπολεμηθούν αυτά τα βαθιά συντηρητικά στερεότυπα του
παρελθόντος και αν δεν αντικατασταθούν από ένα νέο πολιτισμικό
και αξιακό μείγμα. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος δεν πρέπει
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να είναι οικειοποίηση του ευρωκεντρικού προτύπου αλλά να
εφευρεθεί και να δημιουργηθεί από την αρχή μια νέα ταυτότητα η
οποία θα προσθέσει στα θετικά στοιχεία του ευρωκεντρικού
προτύπου τα θετικά στοιχεία του μεσογειακού78. Θα συμπληρώσει
δηλαδή τον ορθολογισμό με τη φαντασία, την οικονομική ανάπτυξη
με την προστασία του περιβάλλοντος, τις μεγάλες ανισότητες με την
κοινωνική ευαισθησία του κινδύνου που εγκυμονούν, τη
γραφειοκρατία και τον αυταρχισμό με τη συλλογικότητα και την
αλληλεγγύη, το κέρδος με την ποιότητα της ζωής και το δικαίωμα
στην ευτυχία. Μια τέτοιου είδους εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική
αφού οι ταυτότητες καθορίζουν τα συμφέροντα, τις αντιλήψεις, τη
συμπεριφορά και το βαθμό συνεργασίας των δρώντων.
Ως προς την διαδικασία λήψης αποφάσεων και στο συγχρονισμό
της δράσης των ευρωπαϊκών θεσμών διαχρονικά έχουν καταγραφεί
δυσλειτουργίες και αδυναμίες στην ένωση.
Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ακόμη κι αν
διαφωνούν, συμφωνούν ή διαβουλεύονται οι εταίροι γεγονός το
οποίο καταδεικνύει και τη διαφορετικότητα των χωρών-μελών της
ένωσης. Ακόμη και οι συνθήκες οι οποίες διέπουν τη λειτουργία των
μελών
της
ενίοτε
είναι
ασαφείς,
άλλοτε
καταγράφονται
ασυμβατότητες μεταξύ εθνικών συμφερόντων των χωρών-μελών και
άλλοτε οι διαπραγματεύεις σε ενδο-ευρωπαϊκό επίπεδο οδηγούν σε
πολυμερείς συμβιβασμούς ώστε αμέσως να γίνεται λόγος από
διάφορους κύκλους για το «δημοκρατικό έλλειμα» το οποίο με
πρωτοβουλία των πολιτικών ελίτ, για τη συμμετοχή των ευρωπαίων
πολιτών στις συνθήκες και στην ενοποιητική διαδικασία τείνει να
εξαλειφθεί. Αυτό το οποίο πραγματικά χρειάζεται για την αληθινή
ευρωπαϊκή ενοποίηση79, είναι ο σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων των
άλλων ευρωπαϊκών κρατών, από κάθε κράτος, χωρίς να προβαίνει σε
εχθροπραξίες ή «ψυχρούς πολέμους».
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1.2. ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΔΙΕΘΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΑΤΩΝ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ;
Ο κόσμος στον 21ο αιώνα αλλάζει από πολλές απόψεις.
Πολιτικές και οικονομικές αντιδράσεις δείχνουν να είναι εν μέρει
προβλέψιμες και οι προβλέψεις που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη,
προκαλούν σχεδόν πάντα αντιδράσεις οι οποίες επιδρούν σε κάθε
περίπτωση προσδιοριστικά πάνω στην πραγματοποίηση της
πρόγνωσης ή τουλάχιστον το προσπαθούν. Ο πληθυσμός της γης
αυξάνεται όλο και περισσότερο. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
προβλέπουν το μέλλον προβληματικό και δυσοίωνο. Υπολογίζεται το
έτος 2050 η Κίνα και η Ινδία να περιλαμβάνουν περίπου 1.500
εκατομμύριο ανθρώπους η κάθε μία, η Ινδονησία, το Πακιστάν και η
Νιγηρία πάνω από 300 εκατομμύρια η κάθε μία, το Ιράν 200
εκατομμύρια και η Αίγυπτος και η Τουρκία θα βρίσκονται στα 100
εκατομμύρια. Το διαθέσιμο έδαφος ανά άτομο θα μειωθεί σε
λιγότερο από τα δύο τρίτα της σημερινής επιφάνειας και η αναλογία
ανά άτομο στο γεωγραφικά ωφέλιμο έδαφος θα μειωθεί ακόμη πιο
γρήγορα. Προβλέπεται ότι το έτος 2050 θα ζουν πάνω από τα δύο
τρίτα των ανθρώπων σε μεγαλουπόλεις. Θα προκληθούν ένοπλες
συρράξεις και κανονικοί πόλεμοι. Θα επιδιώξουν πολλοί νόμιμα ή
παράνομα να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική.
Στην Ευρώπη χάρη στην οικονομία υψηλής τεχνολογίας και
στα υπάρχοντα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης επιτυγχάνεται ένα
βιοτικό επίπεδο που είναι τουλάχιστον είκοσι φορές ψηλότερο απ’ότι
στις υπό ανάπτυξη χώρες. Όποτε θέματα που θ’ απασχολήσουν τα
200 κράτη του κόσμου είναι το πώς θα μειωθούν τα ποσοστά
γονιμότητας, πώς θα διατραφούν οι πρόσθετες μάζες ανθρώπων,
πώς θα μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας
γι’αυτούς και πώς θ’αντιμετωπιστεί η περαιτέρω καταστροφή του
φυσικού περιβάλλοντος.
Η μαζική εισροή αλλοδαπής εργατικής δύναμης, προσφύγων,
αιτούντων ασυλία και παρανόμων μεταναστών δημιούργησε σε
ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις πρόσθετες δυσκολίες80. Προκαλεί φόβο
και προβληματίζει πολλούς από τους πολίτες της ένωσης, το γεγονός
ότι ενδέχεται να υποβαθμιστούν σταδιακά τα φερόμενα έως τώρα
κυρίαρχα κράτη-μέλη σε χώρες ενός μελλοντικού ομοσπονδιακού
κράτους. Και τούτο διότι, δεν πρόκειται για ίδιες χώρες ούτε στην
κουλτούρα, ούτε στον τρόπο άσκησης της πολιτικής τους. Πρόκειται
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για χώρες με θεμελιακές διαφορές81 μεταξύ τους, οι οποίες φαίνονται
με τις εξελίξεις, αμέσως μόλις αναθεωρηθεί κάποια συνθήκη.
Το θέμα είναι αν η Ευρώπη είναι ήδη ομοσπονδιακό κράτος ή
εάν μπορεί να γίνει. Κύριο ζητούμενο για την ένωση αλλά και για
τους πολίτες της είναι να απαντηθεί το ερώτημα «τί πρέπει να γίνει
θεσμικά» ή «τί είναι θεσμικά» αυτή η ένωση;82 Είναι μια ομοσπονδία,
μια συνομοσπονδία, ένα κρατικό μόρφωμα sui generis ή ένα
μόρφωμα το οποίο επήλθε μετά από μια ενοποιητική διαδικασία;
Πρωτίστως πρόκειται για ένα δημιούργημα του διεθνούς
δικαίου καθώς δημιουργήθηκε με την υπογραφή έξι ανεξάρτητων και
κυρίαρχων κρατών μιας διεθνούς συνθήκης, της συνθήκης της
Ρώμης. Όπως ακριβώς δηλαδή, ιδρύεται ένας διεθνής οργανισμός.
Όμως, το βασικό χαρακτηριστικό του διεθνούς οργανισμού είναι ότι
αποτελεί θεσμοθετημένη διακυβερνητική συνεργασία και ότι οι
αποφάσεις των οργάνων του, για να δεσμεύουν τα μέλη του
λαμβάνονται κατά κανόνα με ομοφωνία. Στην κοινότητα δεν
απαιτούνταν ομοφωνία αλλά πλειοψηφία και όσες αποφάσεις
λαμβάνονταν με τον τρόπο αυτό, ήταν υποχρεωτικές για όλα τα
κράτη μέλη. Στους διεθνείς οργανισμούς συμβαίνει το αντίθετο.
Επίσης το κοινοτικό δίκαιο είναι υποχρεωτικό όχι μόνο για τα κράτη
μέλη αλλά και για τους πολίτες των μελών. Το ίδιο ισχύει και για τις
αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το πιο
σημαντικό όμως είναι ότι σε έναν διεθνή οργανισμό, τα κράτη μέλη
παρά τη συμμετοχή τους, συνεχίζουν να παραμένουν κυριάρχα και
ανεξάρτητα και εξακολουθούν να είναι υποκείμενα του διεθνούς
δικαίου και μέλη της διεθνούς κοινωνίας. Κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε
στην περίπτωση της ΕΚ.83 Από την άλλη πλευρά, οι εξουσίες και ο
τρόπος λήψης των αποφάσεων της ευρωπαϊκής κοινότητας, η
δεσμευτικότητα των πράξεων των κοινοτικών οργάνων και των
αποφάσεων του ΔΕΚ αποτελούσαν ασφαλώς ισχυρά επιχειρήματα
υπέρ του ομοσπονδιακού χαρακτήρα της Ένωσης αλλά και στην
περίπτωση των ομοσπονδιακών κρατών, τα επί μέρους κράτη-μέλη
με τη συμμετοχή τους σε αυτό χάνουν την αυτοτέλεια και την
ανεξαρτησία τους και εκπροσωπούνται στα όργανα της διεθνούς
κοινότητας δια των οργάνων του ομοσπονδιακού κράτους. Κάτι
τέτοιο βέβαια δεν προσιδίαζε στη νομική φύση της τότε ευρωπαϊκής
κοινότητας. Άρα δεν έμοιαζε ούτε με το μοντέλο του διεθνούς
οργανισμού, ούτε με το μοντέλο του ομοσπονδιακού κράτους.
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Η εικόνα αυτή άλλαξε πλήρως με τη συνθήκη της Λισαβόνας
κατά τις διατάξεις της οποίας η ΕΕ αποτελεί μια υπερεθνική νομική
οντότητα (supranational legal entity), υπέρ της οποίας τα κράτη
μέλη με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας μεταβίβασαν προς αυτήν
σε συγκεκριμένους τομείς, εθνικές αρμοδιότητες. Η ΕΕ, βάσει των
διατάξεων της Συνθήκης της Λισσαβόνας, άρθρο 1 παρ.3 ΣΕΕ,
αντικατέστησε και διαδέχτηκε την ΕΚ και επομένως απέκτησε και τη
νομική φύση αυτής.
Οποιαδήποτε αναφορά στο ομοσπονδιακό κράτος καθρεφτίζει
συγκεκριμένο ιστορικό σημείο αναφοράς, έννοια που πήγασε από
συγκεκριμένα κρατικά μορφώματα της εποχής, κατά την οποία
δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη στα μέσα του 18 ου αιώνα τα εθνικά
κράτη. Επομένως έννοιες όπως ομοσπονδιακό κράτος ή ομοσπονδία
κρατών είναι απρόσφορες για την αποτύπωση του διλήμματος, τόσο
ως προς τον θεσμικό χαρακτηρισμό της παρούσας φάσης της
ενωσιακής διαδικασίας, όσο και ως προς τη διατύπωση του τελικού
θεσμικού στόχου της. Οι όροι αυτοί αναφέρονται σε συγκεκριμένα
ιστορικά κρατικά μορφώματα και άρα καθίστανται ακατάλληλοι για
τον προσδιορισμό της ένωσης.
Σε σχέση προς τα «ομοσπονδιακά κράτη» η Ένωση αποτελεί
και θα παραμείνει θεσμικά aliud84. Αποτελεί μια εν εξελίξει σύνθετη
θεσμική ενωσιακή τάξη ευρωπαίων πολιτών οργανωμένων σε λαούς
καθώς και εθνικών κρατών, αποτελεί δηλαδή μια «ευρωπαϊκή
συμπολιτεία».
Γεγονός είναι ότι προσδιοριστικά ανθρωπολογικά και
ψυχολογικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, τα οποία αφορούν τα έθνη
όπως εθνότητα, γλώσσα, ιστορία, θρησκεία, πολιτισμός, αίσθημα ότι
ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα, τείνουν να υποβαθμιστούν
τελείως,
προκειμένου
να
επέλθει
μια
πολιτική-κοινωνική
ολοκλήρωση. Και αυτή η ολοκλήρωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η
«δημιουργία/διαμόρφωση μιας εθνικής ταυτότητας που θα έχει μια
γεωγραφική βάση (territorial nationality), η οποία επισκιάζει ή
εξαφανίζει
δευτερεύοντες
δεσμούς
αφοσίωσης.85Παρόλ’αυτά
προκύπτουν και πάλι πολλές ενδο-ευρωπαϊκές διαφορές, σε
ζητήματα εξωτερικής πολιτικής από τους ανταγωνιστικούς
ιδεολογικούς προσανατολισμούς των εθνικών κυβερνήσεων.
Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν στην ένωση
παρόμοιες δομές ομοσπονδιακού κράτους με υπερισχύουσες
καθοριστικές κεντρικές αρχές, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ. Όλα τα
84
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ευρωπαϊκά κράτη πλέον θ’αντιδρούσαν τρομοκρατημένα. Ούτε
υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο διότι ο όρος της ομοσπονδίας
κρατών είναι αποπροσανατολιστικός. Η ευρωπαϊκή ιστορία έχει
βιώσει διάφορα είδη ομοσπονδίας κρατών αλλά καμία από αυτές δεν
εφάρμοσε μια κοινή πολιτική, είτε αγροτική είτε νομισματική ή
εξωτερική. Η ευρωπαϊκή ένωση πραγματικά είναι κάτι τελείως νέο
που διαφέρει ουσιαστικά απ’όλα τα προηγούμενα μοντέλα και μπορεί
να μην έχει εφευρεθεί ακόμη από τους συνταγματολόγους,
διεθνολόγους ή τους περί του κράτους φιλοσόφους κάποιος όρος
προσδιοριστικός αλλά αυτό δεν είναι τόσο αρνητικό. Αρκεί ο όρος
«ευρωπαϊκή ένωση»86.
Αυτό φαίνεται εξάλλου με το πέρασμα των χρόνων και με τις
εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο. Με την αναθεώρηση κάποιων
συνθηκών, την απόρριψη άλλων και την επικύρωση νέων τα
σημάδια της ενωσιακής διαδικασίας γίνονται ακόμη πιο ορατά και η
ένωση γίνεται ένα σταυροδρόμι 87με αξιακή και θεσμική διάσταση.
Αναμφίβολα πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί ένα μοναδικό
θεσμικό επίτευγμα, αποτέλεσμα μιας διαδικασίας περιφερειακής
ολοκλήρωσης
το
οποίο
οδήγησε
στη
δημιουργία
ενός
πρωτοπλάσματος «υπερεθνικής διακυβέρνησης».
Εφόσον η Ένωση δεν συνιστά ένα ομόσπονδο κράτος ή έναν
ενιαίο δρώντα, δεν μπορεί να υπάρξει και αρμονία συμφερόντων στο
πεδίο της εξωτερικής πολιτικής των κρατών μελών της. Δεν υπάρχει
ένα «ευρωπαϊκό έθνος»88 με μια συμπαγή ευρωπαϊκή ταυτότητα. «Η
διεθνής ταυτότητα της ΕΕ αποτελεί ένα σύνολο εθνικών ταυτοτήτων(
a multiplicity of identities)» διαμορφωμένων με βάση τις εθνικές
προτεραιότητες και τα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών.
Υπάρχει ανομοιογένεια στα κράτη μέλη με αποτέλεσμα να είναι μεν
συμβιβαστικές οι αποφάσεις στο πεδίο της ΚΕΠΠΑ όχι όμως και
δεσμευτικές.
Στο άρθρο 3α παράγραφος 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας,
ορίζεται ότι «κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην ένωση
με τις συνθήκες ανήκει στα κράτη μέλη» και επίσης σύμφωνα με το
άρθρο 3β παράγραφος 3, «σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην
αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβάινει μόνο εφόσον
86
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και κατά τον βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη…να
επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης»89 που σημαίνει ότι
το κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική που
αυτό ασκεί. Η συνθήκη δεν περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών
μελών να έχουν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση καλείται να αναλάβει εξωτερική δράση μόνον όταν θα
χρειάζεται να μιλά με μία φωνή στη διεθνή σκηνή90. Πολλά θέματα
εξωτερικής πολιτικής αντιμετωπίζονται καλύτερα όταν τα κράτη μέλη
της ΕΕ ενεργούν από κοινού.
Οι αμφισβητούμενοι διορισμοί του Βέλγου Χέρμαν βαν Ρομπάι
και της Βρετανίδας Κάθριν Άστον αντίστοιχα στις θέσεις του
προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ύπατου εκπροσώπου
της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας,
στις 23 Νοεμβρίου 2009, επιβεβαιώνουν ότι τα κράτη-μέλη
επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της κοινής εξωτερικής
πολιτικής91. Η έλλειψη συνοχής της εξωτερικής ευρωπαϊκής δράσης
είναι το αποτέλεσμα ενός παράδοξου που, ανέκαθεν, διαπερνά το
κοινοτικό οικοδόμημα. Από τη μια, τα κράτη-μέλη εκτιμούν ότι θα
περιθωριοποιηθούν σταδιακά στον πλανήτη εάν δεν ενωθούν και από
την άλλη, φοβούνται την ανάδειξη μιας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής
της οποίας θα έχαναν τον έλεγχο. Εν ολίγοις, θα ήθελαν μια Ευρώπη
πιο δυνατή χωρίς να μοιραστούν την κυριαρχία τους.

1.3.ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΡΩΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΑΙ Η ΗΠΙΑ ΙΣΧΥ ΤΗΣ
Ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο απασχόλησε την ένωση
ήταν η θέση της στον διεθνή πολιτικό στίβο92. Συνιστά ένα σύστημα
διακυβέρνησης το οποίο εφαρμόζεται σε ανομοιογενές σύνολο και
για τον λόγο αυτόν εκτιμάται ότι δεν αποτελεί μια «ενοποιημένη
89
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κοινωνία» αλλά ένα σύνολο κοινωνιών και πολιτισμών. Πρακτικά και
πολιτικά παραπέμπει στην ύπαρξη πολλών δήμων και όχι ενός.
Αναφέρεται σε μοντέλα δημοκρατίας, συγκροτημένα πολιτικά
συστήματα που λειτουργούν με βάση διαφορετικές πρακτικές, αξιακά
συστήματα, νόρμες και παραδόσεις.93 Η συμβατική αντίληψη για το
είδος δρώντα που συνιστά η Ε.Ε. εκτιμά ότι «δεν αποτελεί κράτος, ή
τουλάχιστον ότι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της δεν προσιδιάζουν
με εκείνα του κράτους».
Το κράτος ως πρωτογενής θεσμός του διεθνούς δικαίου
αποτελεί σήμερα κοινωνική, πολιτική και νομική πραγματικότητα
διότι εκφράζει τον κυριότερο τύπο της πολιτικής εξουσίας. Αποτελεί
μια άσκηση νομιμοποίησης διότι οι αποφάσεις του συνήθως
θεωρούνται δεσμευτικές για τα μέλη της κοινωνίας καθώς
λαμβάνονται για το δημόσιο συμφέρον ή το κοινό καλό, αφού το
κράτος θεωρείται ότι εκφράζει τα μόνιμα συμφέροντα της κοινωνίας.
Πρόκειται για μια οργάνωση αποκλειστικής επιβολής απέναντι στα
πρόσωπα και τα πράγματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.
Παραδοσιακά στοιχεία του, αποτελούν ο λαός, το έδαφος και η
αυθυπόστατη πολιτική εξουσία94.
Για το παρόν και το μέλλον κάθε κράτους, καθοριστική
σημασία έχει η πολιτική την οποία αυτό ασκεί και ο όρος πολιτική
αναφέρεται στην τέχνη του κυβερνάν, στην ενασχόληση με τα
κοινά, στον συμβιβασμό και στη συναίνεση και στην εξουσία και στη
διανομή πόρων95. Αυτά συνθέτουν και αποτελούν την εσωτερική του
πολιτική.
Ιδιαιτέρως όμως, σημαντικό ρόλο για την πορεία του κράτους
έχει η εξωτερική πολιτική, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους
αέναα επιδιωκόμενους σκοπούς της επιβίωσης του έθνους-κράτους,
της μεγιστοποίησης της ισχύος και της ασφάλειάς του. Ο τρόπος
άσκησής της καθορίζει το ρόλο του στο διεθνές σύστημα και τις
σχέσεις του με τα υπόλοιπα και αποτελεί έναν από τους πιο καίριους
συντελεστές στη διαμόρφωση της ταυτότητας, με την οποία κάθε
χώρα πορεύεται στο διεθνές σύστημα.
Επιπλέον, ενώ η εξωτερική πολιτική αφορά το σύνολο των
εξωτερικών σχέσεων μιας χώρας, έχει άμεσες επιπτώσεις και στο
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εσωτερικό πεδίο. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται μόνο έναντι
άλλων, αλλά ταυτόχρονα το κάθε κράτος-μέλος γίνεται και
αποδέκτης της πολιτικής άλλων δρώντων. Αυτό την καθιστά
διαδραστική και συχνά θεωρείται υψηλή πολιτική και η επιτυχής
άσκησή της, προνόμιο χαρισματικών ηγετών και ταλαντούχων
διπλωματών οι οποίοι διαθέτουν το αλάνθαστο κριτήριο της
ορθολογικής επιλογής σε δεδομένες συγκυρίες. Έχει επιπτώσεις τόσο
στην
καθημερινότητα
της
διακυβέρνησης
όσο
και
στην
καθημερινότητα του πολίτη και δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται
μόνο ως υψηλή πολιτική που μπορεί να ασκείται από λίγους και σε
μία κατεύθυνση αλλά αντιθέτως, χρήζει ολιστικής προσέγγισης.
Συσχετίζεται άμεσα με όλες τις πολιτικές. Ασκείται από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, το κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και τα εκάστοτε
πολιτικά κόμματα. Είναι στενά συνδεδεμένη με την πολιτική εθνικής
άμυνας, καθώς το παραδοσιακό δίλημμα ασφάλειας δύναται να
επιλυθεί μόνο μέσω των συσχετισμών ισχύος, ανάμεσα στους
οποίους η αμυντική ικανότητα κατέχει τον πρωτεύοντα ρόλο.
Επιπλέον, μια σπουδαία συνιστώσα της εξωτερικής πολιτικής
είναι οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Τα υψηλά επίπεδα
αλληλεξάρτησης της διεθνούς οικονομίας και αυτής με την πολιτική
καθιστούν την καλλιέργεια και την αξιοποίηση των διεθνών
οικονομικών σχέσεων αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη και
την ευημερία κάθε κράτους. Επιπροσθέτως, η οικονομική
αλληλεξάρτηση μπορεί να συντελέσει στην ενίσχυση της ασφάλειας
και στη διατήρηση της ειρήνης. Συνεπώς η άσκηση εξωτερικής
πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές για την
οικονομία αλλά και του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.
Προχωρώντας, ένα βήμα παραπέρα και βλέποντας τις επιπτώσεις της
εξωτερικής πολιτικής στο εσωτερικό πεδίο, παρατηρείται ότι
συνδέεται άμεσα με πολιτικές για τη μετανάστευση, τη δημόσια
ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή, αλλά και με τις
πολιτικές εξελίξεις. Συνεπώς, η εξωτερική πολιτική δεν αφορά μόνο
το εξωτερικό.
Στις σύγχρονες κοινωνίες ένα σημαντικό μέρος ασκείται εντός
των συνόρων μιας χώρας96. Ειδικότερα με τη συμμετοχή κάποιου
κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την μέγιστη σημασία
που διακατέχουν πλέον στην καθημερινότητα των πολιτών όλες οι
Ευρωπαϊκές υποθέσεις η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής καθίσταται
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ακόμη πιο περίπλοκη. Άλλωστε, γι' αυτό πολλά κράτη μέλη της
Ένωσης διαθέτουν χαρτοφυλάκια ευρωπαϊκών υποθέσεων. Η
εξωτερική πολιτική είναι από τη φύση της μια εξωστρεφής πολιτική,
η οποία απαιτεί δυναμισμό, όραμα και σχέδιο. Δεν αντιμετωπίζεται
αποσπασματικά. Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να εγγυάται την
ασφάλεια από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές και να παρέχει τις
δυνατότητες για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας.
Συνεπάγεται ότι η ένωση αποτελεί ένα μοναδικό πεδίο μελέτης
που όμοιό του δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν. Είναι πολύ δύσκολο
απ’όλες τις απόψεις να προσδιοριστεί τί είδους δρώντα ακριβώς
συνιστά. Φαινομενικά πρόκειται περί μιας συμπολιτείας, η εσωτερική
θεσμική οργάνωση της οποίας έχει χαρακτηριστικά διεθνούς
οργάνωσης αλλά επιτρέπει στα επιμέρους κράτη να διατηρήσουν τα
εθνικά τους προνόμια. Στις σχέσεις της όμως με τρίτες χώρες
λειτουργεί σαν ενιαίο έθνος. Σύμφωνα με τον Morgenthau, «το
ελάχιστο απαιτούμενο των εθνών-κρατών είναι να προστατεύουν τη
φυσική, πολιτική και πολιτιστική τους ταυτότητα εναντίον των
παρεισφρήσεων των άλλων εθνών-κρατών97». Η ΕΕ έχει αυτόν τον
στόχο και προσπαθεί να τον επιτεύξει ιδίως με την εφαρμογή της
ΚΕΠΠΑ.
Ο ρόλος οποιασδήποτε χώρας, ομοσπονδίας ή εν προκειμένω
συμπολιτείας στον παγκόσμιο πολιτικό στίβο εξαρτάται από το είδος
δρώντα που συνιστά. Για την ΕΕ η χάραξη μιας κοινής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας είναι πράγμα εξαιρετικά δύσκολο αν αναλογιστεί
κανείς ότι ταύτιση συμφερόντων ανάμεσα στους ευρωπαίους
εταίρους δεν υπάρχει. Οι ευρωπαίοι εταίροι στην πορεία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επέλεξαν τα πεδία της ολοκλήρωσης και
συνεργασίας με βάση τη σχέση κόστους-οφέλους98. «Η μακροχρόνια
προσπάθεια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που κατέστησε τη γηραιά
ήπειρο μια προεκταμένη ζώνη ειρήνης και συνεργασίας αποτυπώθηκε
στις εκάστοτε συνθήκες και στην προσπάθεια των χωρών μελών να
διαφυλάξουν την αυτονομία τους στο πεδίο των εξωτερικών
σχέσεων αλλά και τις δεσμεύσεις τους έναντι της Ατλαντικής
Συμμαχίας».99 Η Ατλαντική Συμμαχία αποτέλεσε τον αξιόπιστο
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μηχανισμό συλλογικής ασφάλειας της Δύσης, παράλληλα όμως
επέτρεψε στις ΗΠΑ να καταστούν η αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα δύναμη
της Ευρώπης. Οι ΗΠΑ πάντα δρούσαν με βάση το εθνικό τους
συμφέρον και τις γεωπολιτικές σκοπιμότητες ενώ οι Ευρωπαίοι
αποδέχτηκαν το πλαίσιο μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ως μια
αναγκαιότητα ελλείψει εναλλακτικών και κυρίως αξιόπιστων λύσεων.
Όπως άλλωστε επισημαίνεται «οι δεσμοί με τις Ηνωμένες πολιτείες
βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.
Πέραν των τεράστιων διατλαντικών ροών στο εμπόριο και τις
επενδύσεις, οι δύο πλευρές συμμερίζονται κοινές αξίες και ενίοτε
κοινά συμφέροντα».100
Σε σχέση με τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνιστά διαφορετικό
είδος δρώντα, εφόσον
διαθέτουν αμφότερες διαφορετικές
ικανότητες, μέσα, κίνητρα δράσης και στόχους. Χαρακτηριστικό της
ΕΕ είναι το γεγονός ότι δεν αποτελεί ενιαίο δρώντα καθώς τα
στοιχεία τα οποία την συνθέτουν και την αποτελούν, δεν
προσιδιάζουν με εκείνα του κράτους. Είναι μια ήπια δύναμη και
χρησιμοποιεί ήπια ισχύ προκειμένου να θεμελιώσει τη δράση της στο
διεθνές δίκαιο, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ οι οποίες ως ένας ενιαίος
δρων (κράτος), δρουν πάντα μέσα στο πλαίσιο των μεγάλων
δυνάμεων με αποτέλεσμα και η δράση τους στο πεδίο της διεθνούς
πολιτικής να προσδιορίζεται με διαφορετικούς τρόπους και να
καθορίζεται από την αντικειμενική ισχύ που διαθέτουν.
Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρξε η
επιθυμία επανίδρυσης της Ευρώπης με στόχο την ενίσχυση της
ειρήνης και την αποτροπή ενός νέου πολέμου. Με βασική
προτεραιότητα να πραγματοποιηθεί αυτό το όραμα ξεκίνησαν οι
προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ένωσης αρχικά και
αργότερα μιας τομεακής ολοκλήρωσης σε οικονομικό και πολιτικό
επίπεδο, όπου ο πόλεμος δεν θα αποτελούσε ορθολογική επιλογή.
Όμως, τα κράτη-μέλη της ένωσης δεν λειτουργούν σε κενό εθνικών
συμφερόντων101 με αποτέλεσμα αυτή η πολιτική της να μην τα
καλύπτει σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων.
Επίσης η στρατιωτική ισχύς αποτελεί ακόμη και σήμερα ποιοτικό
και προσδιοριστικό παράγοντα αξιολόγησης μιας χώρας ή μιας
ένωσης κρατών. Ωστόσο αυτή η αδυναμία της ένωσης δεν φάνηκε
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πριν το τέλος του Ψυχρού Πολέμου102. Έναντι της τότε Σοβιετικής
Απειλής υπήρχε η Ευρω-Ατλαντική Συμμαχία με αποτέλεσμα οι
Ευρωπαίοι να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην ανάπτυξη
κοινών θεσμών και να δημιουργήσουν συνθήκες θεσμικής
αλληλεξάρτησης συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Με το τέλος όμως
του διπολισμού κατέστησαν σαφείς οι αδυναμίες μιας μη
στρατιωτικής δύναμης ικανής να δράσει συντονισμένα, γεγονός το
οποίο φάνηκε και με την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέϊτ το 1990 αλλά
και στη βαλκανική κρίση στις αρχές του 1990 όταν με τη συνθήκη
του Μάαστριχτ προβλέφθηκε μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και
Πολιτική
Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ)
χωρίς να προϋπάρχουν
οι
επιχειρησιακές δυνατότητες υλοποποίησής της αλλά και πολιτική
βούληση για κοινή δράση.
Η Ευρώπη διαμόρφωσε μια ατλαντική λογική ως προς τον τρόπο
αντίληψης της διεθνούς και της ευρωπαϊκής ασφάλειας γεγονός το
οποίο μαρτυρούν και οι έως τώρα συνθήκες της. Τα συμφέροντα των
Ατλαντιστών προσδιορίζονται με βάση τη στρατηγική συμμαχία με τις
ΗΠΑ και την προσδοκούμενη σταθερότητα ενός πολιτικού στίβου
στον οποίο οι Αμερικάνοι θα λειτουργούν ως αδιαμφισβήτητοι ηγέτες
αν όχι σαν ηγεμόνες. Η Ευρώπη υιοθέτησε μια ΚΕΠΠΑ χωρίς επαρκή
πολιτικό συντονισμό, συμβατούς στόχους και επιχειρησιακές
δυνατότητες καθότι την περίοδο διαμόρφωσής της αναζητούσε μια
εσωτερική νομιμοποίηση με αποτέλεσμα η Αμερική να έχει στον
στρατιωτικό τομέα την πρωτοκαθεδρία.
Η Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική τον 21 ο αιώνα διαμορφώνεται
με έναν επιθετικό ρεαλισμό και με στόχο την υπονόμευση του
ρυθμιστικού ρόλου του ΟΗΕ και τη δημιουργία ad hoc συμμαχιών.
Τα μοντέλα που την προσδιορίζουν είναι τέσσερα. Η κυριαρχία
(primacy), ο περιορισμός (restraint), η επιλεκτική εμπλοκή (selective
engagement) και η συνεργατική ασφάλεια (co-operative security).
Σε αντίθεση με την αμερικανική σκέψη βρίσκεται η Ευρώπη, η
οποία θεμελιώνει τη διεθνή δράση της «στην αυστηρή τήρηση και
ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και ιδίως στον σεβασμό των αρχών
του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Επομένως αν η
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ισχύς ορίζεται ως η ικανότητα ενός δρώντα να μεταβάλλει τη διεθνή
συμπεριφορά ενός άλλου103, τότε η ΕΕ δεν διαθέτει τα μέσα και τη
στρατηγική αντίληψη να ανασχέσει την σταθεροποιητική πολιτική
των ΗΠΑ και να δρομολογήσει εναλλακτικές μορφές δράσης. Είναι
μια μη στρατιωτική δύναμη η Ευρώπη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να μην μπορεί να προβάλλει ισχύ σε στρατηγικό και θεσμικό πεδίο
λόγω της δράσης της. Οι δύο αυτές δυνάμεις, αντιμετωπίζουν τον
κόσμο από διαφορετική οπτική γωνία. Έχουν θέσει μη συμβατές
στρατηγικές προτεραιότητες. Οι ΗΠΑ μετά το τέλος του ψυχρού
πολέμου και μετά την απρόσμενη επίθεση της 11 ης Σεπτεμβρίου
έστρεψαν την προσοχή τους σε γεωπολιτικά σταυροδρόμια των
οποίων ο έλεγχος θα ενίσχυε την αμερικανική κυριαρχία και
ασφάλεια. Στο επίκεντρο της διεθνούς δράσης της τέθηκαν Ασία και
Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα η Ευρώπη να παραμεριστεί και να
περιοριστεί η σημασία της.
Επίσης, η υπεροχή της Αμερικής θεμελιώνεται μεταξύ άλλων και
στον «έλεγχο των κοινών» (command of the commons)104. Η
γεωπολιτική λογική και αντίληψη που οδηγεί σε αυτήν την
αξιολόγηση θεμελιώνεται στον έλεγχο των θαλάσσιων διόδων και
του διαστήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλες χώρες δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τα κοινά σε περιόδους ειρήνης ή να αποκτήσουν
στρατιωτικά μέσα προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα κοινά όταν δεν
παρεμποδιστούν από τις ΗΠΑ αλλά σημαίνει ότι οι ΗΠΑ μπορούν σε
πολύ μεγαλύτερο βαθμό να εκμεταλλευτούν στρατιωτικά τη
θάλασσα, το διάστημα και τον αέρα απ’ότι οι άλλες χώρες».
Ακόμη μπορεί να σημαίνει ότι «μπορούν με αξιοπιστία να
απειλήσουν ή να αρνηθούν τη χρήση από άλλες χώρες αυτών των
κοινών…ότι άλλες χώρες δεν μπορούν να αρνηθούν τη χρήση τους
από τις ΗΠΑ ή ότι άλλες χώρες θα έβγαιναν χαμένες μέσα από μια
στρατιωτική αναμέτρηση με τις ΗΠΑ με αφορμή των πόλεμο των
κοινών»105. Όλα αυτά καταδεικνύουν την αδυναμία της Ευρώπης να
καταστεί ισότιμος εταίρος πλάι στην Αμερική.Είναι θέμα ισχύος.
«Ισχύς 106είναι η ικανότητα να κάνεις αυτό που θέλεις, η
ικανότητα να εξασφαλίζεις τα αποτελέσματα που θέλεις, η
ικανότηταν να επηρεάζεις τη συμπεριφορά των άλλων ώστε να
γίνονται αυτά που θέλεις αλλά πάντα η ισχύς εξαρτάται από το
πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει αυτή η σχέση». Στη διεθνή πολιτική
τα μέσα που παράγουν ήπια ισχύ προέρχονται από τις αξίες τις
103
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οποίες εκφράζει ένας οργανισμός ή μια χώρα με την κουλτούρα της,
τα παραδείγματα που προσφέρει μέσω εσωτερικών πρακτικών και
πολιτικών της και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις σχέσεις της με
άλλους.
Πηγές στις οποίες βασίζεται η ήπια ισχύς μιας χώρας είναι η
κουλτούρα της, οι πολιτικές της αξίες και η εξωτερική πολιτική της.
Επίσης, η κυβερνητική πολιτική στο εσωτερικό και εξωτερικό της.
Αυτό είναι και το σημείο όπου αντιμετωπίζει πρόβλημα η Ευρώπη
έναντι των ΗΠΑ.
Η τέχνη, η λογοτεχνία, η μουσική, η μόδα και η διατροφή της
Ευρώπης αποτελούν χρόνια τώρα παγκόσμιους πολιτιστικούς
μαγνήτες107. Επίσης, κερδίζει σε αξιοπιστία σε θέματα παγκόσμιων
κλιματολογικών αλλαγών, διεθνούς νομοθεσίας και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Προσφέρει πολύ μεγαλύτερη βοήθεια σε φτωχές
χώρες σε σχέση με τις ΗΠΑ και δέκα φορές περισσότερες
στρατιωτικές δυνάμεις σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις υπό την αιγίδα
πολυεθνικών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και το ΝΑΤΟ.
Επενδύουν περισσότερα στη δημόσια διπλωματία τους και ξοδέυουν
περισσότερα σε διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Συχνά ακούγεται ότι
πρόκειται για μια πολυπολική δύναμη. Όμως εδώ βρίσκεται η ουσία
της υπόθεσης.
Σε πολιτικό και στρατηγικό πεδίο η ΕΕ δεν αποτελεί έναν ενιαίο
δρώντα, ούτε ομοσπονδιακό μόρφωμα αλλά μια ένωση κυρίαρχων
κρατών στα πεδία εξωτερικής πολιτικής και άμυνας108. Βάσει αυτών
καθίσταται ως μια ήπιας ισχύος δύναμη έναντι των ΗΠΑ, οι οποίες
χρησιμοποιούν μέσα για το συμφέρον τους, διαθέτουν στρατιωτική
δύναμη ανά τον κόσμο και ελέγχουν τα κοινά με τέτοιο τρόπο ώστε
να διεξάγουν εάν θέλουν πόλεμο σε σύντομο χρονικό διάστημα και
οι εχθροί τους να θεωρούνται τρωτοί. Επομένως, οικονομική δύναμη
θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι είναι αλλά δεν αποτελεί
στρατιωτική δύναμη.
Ως προς την ΚΕΠΠΑ η ένωση δρα ως μια οικονομική δύναμη που
η ασφάλειά της εξαρτάται από την Ατλαντική Συμμαχία και τον
καταλυτικό ρόλο και την εμπλοκή των ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά δρώμενα.
Αυτό προβλέπεται και από τις συνθήκες που διέπουν τη λειτουργία
της ένωσης και στη νεότερη συνθήκη της, στη συνθήκη της
Λισαβόνας προβλέπεται ότι «οι δεσμεύσεις και η συνεργασία στον
τομέα αυτόν εξακολουθούν να είναι σύμφωνες προς τις δεσμεύσεις
107
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εκδόσεις Παπαζήση, 2005
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που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού ΒορείουΑτλαντικού Συμφώνου, ο οποίος παραμένει, όσον αφορά τα κράτημέλη του, το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας και το όργανο της
εφαρμογής της».109
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ

2.1. Η ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΚΕΠΠΑ)
και
Η
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΕΠΑΑ)
Με τη συνθήκη της Λισαβόνας η ΚΕΠΠΑ, καθίσταται
περισσότερο αποτελεσματική καθώς οι αλλαγές που θεσπίζει η
Συνθήκη αναφέρονται στην θεσμική εμπλαισίωσή της και στη
διαδικαστική λειτουργία της. Η κοινή εξωτερική πολιτική της ένωσης,
ασκείται πλέον με τον καθορισμό γενικών προσανατολισμών, την
έκδοση αποφάσεων που καθορίζουν τις δράσεις, τις θέσεις και τους
κανόνες της ένωσης και τη συστηματική συνεργασία των κρατώνμελών. Οι «γενικοί προσανατολισμοί» και οι «στρατηγικές
κατευθυντήριες γραμμές» για τη χάραξη της κοινής εξωτερικής
πολιτικής καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο
εκδίδει και τις αναγκαίες αποφάσεις. Έτσι, επέρχεται κατάργηση των
«κοινών στρατηγικών» που προβλέπονταν στις προηγούμενες
συνθήκες, διότι ως μέσο για την άσκηση της κοινής εξωτερικής
πολιτικής κρίθηκε αναποτελεσματικό. Όσον αφορά στη λήψη
αποφάσεων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ, παραμένει ο κανόνας της
ομοφωνίας και περιορισμένη απόκκλιση του Συμβουλίου Υπουργών
από αυτόν προβλέπεται μόνον
α) όταν αυτό εκδίδει απόφαση που καθορίζει τη δράση της ένωσης
βάσει απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορά τα
στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους της ένωσης,
β) όταν εκδίδει απόφαση που καθορίζει τη δράση της ένωσης μετά
από πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου που διατυπώθηκε κατόπιν
συγκεκριμένου αιτήματος που του υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας ή με πρωτοβουλία του Υπουργού,
γ) όταν υιοθετεί απόφαση που προβλέπει την εφαρμογή δράσης ή
θέσης της ένωσης και
δ) όταν εκδίδει απόφαση για τον διορισμό «ειδικού εντεταλμένου»
(special representative).
Διατηρείται από τις ήδη προϋπάρχουσες συνθήκες και στη
συνθήκη αυτή η «εποικοδομητική αποχή» (constructive abstention)
καθώς και ο μηχανισμός «αναστολής» της ειδικής πλειοψηφίας
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(«emergency break»). Κατά τον μηχανισμό αυτό, εάν «ένα μέλος
του Συμβουλίου δηλώσει ότι, για ζωτικούς και δεδηλωμένους λόγους
εθνικής πολιτικής, προτίθεται να αντιταχθεί στην έκδοση ευρωπαϊκής
απόφασης με ειδική πλειοψηφία, δεν διεξάγεται ψηφοφορία. Ο
ύπατος εκπρόσωπος της ένωσης αναζητεί, σε στενή διαβούλευση με
το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος, λύση που θα είναι αποδεκτή για το
εν λόγω κράτος-μέλος. Εάν δεν το επιτύχει το Συμβούλιο μπορεί με
ειδική πλειοψηφία, να ζητήσει την παραπομπή του θέματος στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να ληφθεί ομόφωνα ευρωπαϊκή
απόφαση»110. Για την ΚΕΠΠΑ, η συνθήκη της Λισαβόνας περιέλαβε
και νέες επιπλέον ρυθμίσεις, πέραν των προαναφερόμενων στο
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Προβλέπει στο άρθρο 42ΕΣΕΕ, ότι η ΚΕΠΠΑ
εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα «βασισμένη σε μη
στρατιωτικά (civilian) και στρατιωτικά μέσα». Η χρήση των μέσων
αυτών θα γίνεται «εκτός της ένωσης», προκειμένου να διασφαλίζεται
η διατήρηση της ειρήνης, η πρόληψη των συγκρούσεων και η
ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.
Για πρώτη φορά η ένωση χρησιμοποιεί «στρατιωτικά μέσα» αν
και επισημαίνεται ότι τα μέσα αυτά παρέχονται από τα κράτη-μέλη
(άρθρο 28Α ΣΕΕ). Δηλαδή τα κράτη-μέλη, θέτουν στη διάθεση της
ένωσης στρατιωτικές και μη στρατιωτικές δυνάμεις για την εφαρμογή
της ΚΕΠΠΑ, γεγονός που αποδεικνύει ότι ως θεσμός η ένωση δεν
διαθέτει μόνιμη σταθερή στρατιωτική δύναμη. Στην συνθήκη επίσης
τονίζεται ότι η ΚΕΠΠΑ περιλαμβάνει τον προοδευτικό προσδιορισμό
κοινής αμυντικής πολιτικής η οποία θα οδηγήσει στην κοινή άμυνα
όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση με ομοφωνία.
Το σημαντικότερο είναι ότι καθιερώνονται από τη συνθήκη δύο
μορφές «ενισχυμένης συνεργασίας» για την ανάπτυξη και την
υλοποίηση της κοινής άμυνας (28Α ΣΕΕ/42ΕΣΕΕ). Πρώτον, μια
συνεργασία για την εκτέλεση συγκεκριμένης αποστολής (execution
of a task)111 κατά την οποία το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την
εκτέλεση αποστολής σε μια ομάδα κρατών-μελών που το επιθυμούν
και διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες, προκειμένου να
διατηρηθούν οι αξίες της ένωσης και να εξυπηρετηθούν τα
συμφέροντά της, και δεύτερον, μια «μόνιμη διαρθρωμένη
συνεργασία» (structured cooperation), η οποία «απευθύνεται» στα
κράτη-μέλη που το επιθυμούν και πληρούν «υψηλότερα κριτήρια
στρατιωτικών δυνατοτήτων» και τα οποία μπορούν να αναλάβουν
δεσμευτικότερες υποχρεώσεις. Τα κριτήρια αυτά και οι δεσμεύσεις,
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περιέχονται σε σχετικό πρωτόκολλο που έχει προσαρτηθεί στη
συνθήκη.
Η «μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία» καθιερώνεται με
απόφαση που λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία μετά από
διαβούλευση με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης. Μεταγενέστερη
συμμετοχή ή αναστολή συμμετοχής κράτους από τη συνεργασία
απαιτεί απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται με ειδική
πλειοψηφία
(των
κρατών-μελών
που
συμμετέχουν
στη
«συνεργασία»-άρθρο 28Ε ΣΕΕ/42ΕΣΕΕ). Η καθιέρωση αυτής της
συνεργασίας θεωρείται ως μείζονος σημασίας εξέλιξη, που εκτιμάται
ότι θα επιστρέψει στο πλαίσιο της διευρυμένης Ένωσης, στην ομάδα
των κρατών-μελών που το επιθυμεί να προχωρήσει στην ανάπτυξη
περισσότερο αποτελεσματικών μορφών αμυντικής ολοκλήρωσης.
Καθιερώνεται
επίσης
και
«μηχανισμός
υποστήριξης»
(μηχανισμός αλληλεγγύης) κράτους-μέλους που δέχεται επίθεση στο
έδαφός του. Σε μια τέτοια περίπτωση «τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν
να παράσχουν στο εν λόγω κράτος βοήθεια και συνδρομή με όλα τα
μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ». Μια τέτοια ρύθμιση πλησιάζει στη
λογική της «ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής» και εγγράφεται στη
διαδικασία μετεξέλιξης της αμυντικής πολιτικής σε σύστημα «κοινής
άμυνας» συλλογικής ασφαλείας (άρθρο 28 Α ΣΕΕ/42ΕΣΕΕ). Προς την
ίδια κατεύθυνση συμβάλλει και η «ρήτρα αλληλεγγύης» που έχει
ενσωματωθεί στο Σύνταγμα και προβλέπει ότι «σε περίπτωση που
κράτος-μέλος δεχτεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή
ανθρωπογενή καταστροφή, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη παρέχουν
βοήθεια κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος» (άρθρο 188ΙΗ
ΣΛΕΕ/222ΕΣΛΕΕ).
Ακόμη, δημιουργείται ο «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εξοπλισμών,
Ερευνών και Στρατιωτικών Δυνατοτήτων» (Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Άμυνας) με αποστολή να προσδιορίζει τις στρατιωτικές ανάγκες,
συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων
των κρατών-μελών. Αυτός ο οργανισμός ως στόχους θέτει:
πρώτον, το να συμβάλλει στον καθορισμό των στόχων ως προς τις
στρατιωτικές δυνατότητες των κρατών-μελών και να αξιολογεί την
τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη όσον
αφορά τις δυνατότητες,
δεύτερον, το να προωθεί την εναρμόνιση των επιχειρησιακών
αναγκών και την καθιέρωση αποτελεσματικών και συμβατών
μεθόδων προμηθειών,
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τρίτον, το να υποβάλλει προτάσεις για πολυμερή σχέδια προς
εκπλήρωση των στόχων από άποψη στρατιωτικών δυνατοτήτων και
να εξασφαλίζει το συντονισμό των προγραμμάτων που εκτελούν
κράτη-μέλη, καθώς και τη διαχείριση ειδικών προγραμμάτων
συνεργασίας και
τέταρτον, το να συμβάλλει στον προσδιορισμό και ενδεχομένως να
εφαρμόζει κάθε μέτρο που είναι πρόσφορο για την ενίσχυση της
βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αμυντικού τομέα και για
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών δαπανών.
Η λογική του οργανισμού στηρίζεται στην «ενισχυμένη
συνεργασία», δηλαδή, είναι ανοιχτός σε κάθε κράτος-μέλος που
επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν. Το σύνολο των αποφάσεών του
λαμβάνονται με ομοφωνία με την εξαίρεση φυσικά των αποφάσεων
για τη «διαρθρωμένη συνεργασία». Το 1999 στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Κολωνίας, ως μέρος της ΚΕΠΠΑ, δημιουργήθηκε η
ΕΠΑΑ με την πρόθεση να δοθεί στην ΕΕ η δυνατότητα να συμμετέχει
ενεργά στα θέματα της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.
Όσον αφορά στην κοινή εμπορική πολιτική, αυτή καθίσταται
και τυπικά «αποκλειστική αρμοδιότητα» της Ένωσης και η άσκησή
της εντάσσεται «στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της
εξωτερικής δράσης της Ένωσης». Έπειτα, το νέο άρθρο της
Συνθήκης εντάσσει στο πεδίο της κοινής εμπορικής πολιτικής «τις
εμπορικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας» καθώς και τις
«άμεσες ξένες επενδύσεις». Ακόμη, η κοινή εμπορική πολιτική
υποβάλλεται στη «συνήθη νομοθετική διαδικασία» και συγκεκριμένα
θεσπίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
αποφασίζοντας μέσω καινοτομιών σύμφωνα με τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν τα μέτρα για τον καθορισμό του
πλαισίου εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής». Με τον τρόπο
αυτό ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στη διαμόρφωση της κοινής εμπορικής πολιτικής. Πολλοί είναι οι
τομείς όπου λαμβάνει πεδίο δράσης η ΚΕΠΠΑ και η ΕΠΑΑ. Εκτός από
τα στρατιωτικά μέσα. Ιδίως σε τομείς όπως:
-ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας
-η μακροπρόθεσμη αρχική εκτίμηση των ευρωπαϊκών αναγκών στον
τομέα της άμυνας
-τα προϊόντα που συνδέονται με την άμυνα, όπως οι κανόνες για τις
μεταφορές στην ΕΕ
-ο συντονισμός των διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
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-ο κώδικας συμπεριφοράς που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις
που αφορούν την άμυνα και τέλος
-η εφαρμογή της για μια πιο ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία,
εφαρμόζεται
-στη νομοθεσία για το εμπόριο όπλων
-στην χημική, βιολογική, ραδιολογική και πυρηνική ασφάλεια στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
-στη μη διάδοση των πυρηνικών
-στην ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας
-στα χημικά, βιολογικά και τοξινικά όπλα
-στην πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών
-στα ελαφρά όπλα και όπλα μικρού διαμετρήματος
-στην Στρατηγική δράσης 2005-2007 στον τομέα των αντίμετρων
κατά των ναρκών αλλά και στην Έρευνα για την ασφάλεια.
Επιπλέον υπάρχει η Στρατιωτική διαχείριση των κρίσεων δηλαδή 1.Η
Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕΕ)
2.η Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας
3 το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
4.Ο μηχανισμός χρηματοδότησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων
(ΑΘΗΝΑ) αλλά και η διεθνής συνεργασία όπως αυτή μεταξύ ΕΕ και
Ηνωμένων Εθνών και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ.
Επίσης σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της Κοινής Πολιτικής
Ασφάλειας και Άμυνας η καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής
καταστροφής και της τρομοκρατίας αποτελούν τη βάση του
θεματολογίου της ΕΕ, ενώ επιδεικνύεται αυξημένη προσοχή στους
κινδύνους ασφάλειας που απορρέουν από την αλλαγή του κλίματος
και τον ενεργειακό εφοδιασμό112.
Ως προς το εμπόριο, η κοινή εμπορική πολιτική αποτελεί
βασικό στήριγμα των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στηρίζεται σε ένα σύνολο ενιαίων κανόνων με βάση την τελωνειακή
ένωση και το κοινό δασμολόγιο και διέπει τις εμπορικές σχέσεις των
112

Consilium, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΚΕΠΠΑ, 2009,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EL_PESC%202009_web.p
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κρατών μελών με τις τρίτες χώρες. Τα μέσα εμπορικής άμυνας και
πρόσβασης στις αγορές αποβλέπουν ιδιαίτερα στην προστασία των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των φραγμών στο εμπόριο.
Η Ένωση εξελίχθηκε με την παγκοσμιοποίηση, επιδιώκοντας το
στόχο της διασφάλισης της αρμονικής ανάπτυξης του παγκόσμιου
εμπορίου και προάγοντας παράλληλα τον δίκαιο και βιώσιμο
χαρακτήρα του. Ενθαρρύνει πλέον ενεργά το άνοιγμα των αγορών
και την ανάπτυξη των ανταλλαγών στο πολυμερές πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Συγχρόνως, στηρίζει τις
αναπτυσσόμενες χώρες και περιφέρειες στο πλαίσιο των διμερών της
σχέσεων με σκοπό να τις εντάξει στο παγκόσμιο εμπόριο μέσω
προτιμησιακών μέτρων. Με τις δράσεις αυτές, αναπτύχθηκε μια
στρατηγική
για
μια
ανταγωνιστική
Ευρώπη
σε
μια
παγκοσμιοποιημένη οικονομία αλλά και στις διεθνείς επενδύσεις προς
μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική και καθιερώθηκε ένα
καθεστώς κοινής εμπορικής πολιτικής στις εξαγωγές, στις εισαγωγές
και στην εμπορική άμυνα113.
Όσον αφορά στις εξωτερικές σχέσεις της, μέχρι το τέλος της
δεκαετίας του ’80 το μέρος της Ευρώπης που ήταν γνωστό ως
Ανατολική Ευρώπη, ήταν αποκομμένο από τη Δυτική Ευρώπη, όχι
μόνο με το «σιδηρούν παραπέτασμα» το οποίο έφραζε τα σύνορα
αλλά και με το σύστημα της προγραμματισμένης οικονομίας που
εμπόδιζε τις κανονικές εμπορικές σχέσεις με τις χώρες με ελεύθερη
οικονομία. Εκτός από τα πολιτικά και ιδεολογικά προβλήματα, οι
συναλλαγές
με
τις
χώρες
προγραμματισμένης
οικονομίας
εμποδίζονταν από το γεγονός ότι το εξωτερικό εμπόριο αυτών των
χωρών ήταν κρατικό και επέβαλε σχέσεις κράτους με κράτος. Με την
πτώση του ενός μετά το άλλο των κομμουνιστικών καθεστώτων, στο
τέλος του έτους 1989, επιταχύνθηκε η ιστορία των χωρών της
κεντρικής και ανατολικής ευρώπης και με πολιτικές μεταρρυθμίσεις
αναπτύχθηκε η οικονομία τους114. Περίπου 15 χρόνια μετά την
πτώση του τείχους του Βερολίνου οκτώ από αυτά τα κράτη γίνονται
μέλη της ΕΕ και προετοιμάζουν την ένταξη και άλλων χωρών. Αυτή
είναι ιδίως η επιχείρηση PHARE η οποία από το 2000 καλύπτει τις
βαλκανικές χώρες και από το 2004 την Κροατία. Παράλληλα με το
PHARE και σε συσχετισμό μαζί του, τρία ειδικά μέσα μεγάλου εύρους
δημιουργήθηκαν για τη βοήθεια στις χώρες της κεντρικής και
ανατολικής Ευρώπης. Αυτά είναι η Ευρωπαϊκή τράπεζα για την
ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα
επαγγελματικής κατάρτισης και το πρόγραμμα της διευρωπαϊκής
κινητικότητας για πανεπιστημιακές σπουδές. Τα κράτη που ζητούν
113

Σύνοψη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/index_el.htm
114
Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο-οικονομία-πολιτική, σελ.539, Νίκος Μούσης, εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2008
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την ένταξή τους στην ΕΕ οφείλουν να ικανοποιούν ορισμένους
πολιτικούς και οικονομικούς όρους σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Κοπεγχάγης.115

2.2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΕ ΑΝΑ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
Από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της η ΕΕ, έχει αναπτύξει
εξωτερικές σχέσεις με μεγάλο αριθμό κρατών ανά τον κόσμο.
Σχέσεις είτε οικονομικές είτε εμπορικές οι οποίες έχουν διεισδύσει
στο πολιτικό της πεδίο. Δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ζώνη
Ελεύθερων Συναλλαγών και ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος με
στόχο την απελευθέρωση του εμπορίου μέσω μιας διακυβερνητικής
συνεργασίας και τη δημιουργία ενός ομογενούς και δυναμικού
συνόλου βασιζόμενου σε κοινούς κανόνες και σε ίσους όρους
ανταγωνισμού αντίστοιχα. Για χώρες και εδάφη των δυτικών
Βαλκανίων που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και
σύνδεσης της ΕΕ, θεσπίστηκαν έκτακτα εμπορικά μέτρα και προς τις
νέες δημοκρατίες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ),
δόθηκε τεχνική και επισιτιστική βοήθεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Πολιτικής Γειτονίας. Με τις ΗΠΑ, η ΕΕ συνδέεται με παραδοσιακούς
πολιτιστικούς και συναισθηματικούς δεσμούς καθώς και με κοινά
οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα εφόσον αποτελεί και τον πρώτο
εμπορικό εταίρο της. Οι δεσμοί αυτοί επισφραγίζονται από
συνεργασίες σε διάφορους οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και ο Οργανισμός
του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ).
Άξια αναφοράς είναι η μάχη που δίνεται απ’όλες τις
κυβερνήσεις, κατά των κλιματικών αλλαγών. Η αλλαγή του κλίματος
αποτελεί παγκόσμια απειλή και μπορεί να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά μόνο με την ανάληψη παγκόσμιων πρωτοβουλιών.
Σύμφωνα με την αρχή116 των «κοινών, αλλά διαφοροποιημένων
ευθυνών και των αντίστοιχων δυνατοτήτων του Ο.Η.Ε.», «τα
115

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/institutions/article_7156_el.ht
m
116
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/actions/internationalaction_el.htm,
παγκόσμιες δράσεις της Ε.Ε.
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πλούσια κράτη πρέπει να ηγηθούν των προσπαθειών, αλλά οι
κλιματικές αλλαγές δεν θα τιθασευτούν αν δεν συνεισφέρουν και οι
αναπτυσσόμενες χώρες – οι εκπομπές τους αναμένεται να υπερβούν
αυτές των βιομηχανοποιημένων χωρών έως το 2020». Επίσης, η Ε.Ε.
αναλαμβάνει παγκόσμια δράση βοηθώντας τρίτες χώρες ν’
αντιμετωπίσουν τις κλιματικές αλλαγές. Το 2005, η Ε.Ε. σύναψε μια
σειρά νέων συμφωνιών συνεργασίας για την αλλαγή του κλίματος,
κυρίως με την Κίνα και την Ινδία, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και
η συνεργασία για πρακτικές λύσεις που προάγουν την ενεργειακή
απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, οι
κυβερνήσεις της Ε.Ε. έχουν διαθέσει περισσότερα από 2,7 δισ. ευρώ
για επενδύσεις σε προγράμματα μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με
το Πρωτόκολλο του Κιότο σε τρίτες χώρες, οι οποίες αφορούν κατά
κύριο λόγο τις αναπτυσσόμενες χώρες (μέσω του Μηχανισμού
Καθαρής Ανάπτυξης ή CDM), αλλά και άλλες ανεπτυγμένες χώρες
που έχουν θέσει στόχους μείωσης των εκπομπών (μέσω του
μηχανισμού Κοινής Εφαρμογής ή JI). Τα οφέλη των προγραμμάτων
αυτών, είναι ότι δεν θα προσφέρουν μόνο πιστώσεις εκπομπής οι
οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να επιτύχουν τους
στόχους τους για τη μείωση των εκπομπών έως το 2012 με χαμηλό
κόστος, αλλά επίσης θα μεταφέρουν προηγμένη τεχνολογία στις
χώρες φιλοξενίας και θα τις υποστηρίζουν την προσπάθεια
υιοθέτησης πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης.
Σχεδόν όλο το σύνολο των ρυθμίσεων και των καινοτομιών
του Ευρωπαϊκού Συντάγματος για την ενίσχυση της συνεκτικότητας,
του οράματος και της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής δράσης
της ένωσης ενσωματώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας με τρεις
κύριες τροποποιήσεις.
Πρώτον, εγκαταλείπεται η ονομασία «Υπουργός εξωτερικών»
της ένωσης και διατηρείται αυτή του «ύπατου εκπροσώπου» (High
Representative), δεύτερον, κατανέμει τις διατάξεις για την εξωτερική
δράση στις δύο Συνθήκες με τρόπο που περιορίζεται η συνεκτικότητα
του κειμένου και τρίτον, προσθέτει δύο δηλώσεις (13 και 14) οι
οποίες υπογραμμίζουν το ρόλο των εθνικών κρατών στο πλαίσιο της
άσκησης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
(ΚΕΠΠΑ). Οι τρεις τροποποιήσεις προέκυψαν από αιτήσεις κυρίως
της Βρετανίας, η οποία είχε ως στόχο να απογυμνώσει την ΚΕΠΠΑ
από οποιοδήποτε στοιχείο κρατικής διάστασης και από οποιαδήποτε
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ρύθμιση που θα μπορούσε να συρρικνώσει την ελευθερία δράσης της
στον εξωτερικό τομέα117.
Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 ης Σεπτεμβρίου του
2001 στη Νέα Υόρκη και τις προεκτάσεις τους, κυρίως σε ότι αφορά
τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών, η διαχείριση της
παγκοσμιοποίησης και των νέων απειλών, ενίσχυσαν τις τάσεις για
την ανάδειξη της ένωσης σε περισσότερο αποτελεσματικό
συντελεστή στο παγκόσμιο συστημα, με αποτέλεσμα η Συνέλευση να
συστήσει δύο «ομάδες εργασίας» μια για την «εξωτερική δράση της
Ένωσης» και μια για την «άμυνα».
Η συνθήκη της Λισαβόνας, καθορίζει τη γενική προσέγγιση,
τους στόχους και τις αξίες που θα πρέπει να υπηρετεί συνολικά η
εξωτερική δράση της ένωσης. Στο άρθρο 10Α ΣΕΕ/21ΕΣΕΕ, ορίζεται
ότι «η δράση της ένωσης στο διεθνές σύστημα σχεδιάζεται με στόχο
να προωθεί τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία, την
ανάπτυξη και τη διεύρυνση της:τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου,
την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των θεμελιωδών ελευθεριών, το σεβασμό της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και το
σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
και του διεθνούς δικαίου»118. Παράλληλα, τονίζεται ότι η Ένωση
προσπαθεί να αναπτύσσει σχέσεις και να δημιουργεί «εταιρικές
σχέσεις» με τρίτες χώρες και διεθνείς, περιφερειακούς ή
παγκόσμιους οργανισμούς που συμμερίζονται τις παραπάνω αρχές.
Επίσης, προωθεί πολυμερείς λύσεις σε κοινά προβλήματα, ιδίως στο
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.
Στον τομέα της εξωτερικής δράσης, η ένωση καθορίζει και
εφαρμόζει κοινές πολιτικές και δράσεις και εργάζεται για την
επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργασίας σε όλους τους τομείς των
διεθνών σχέσεων. Ως στόχους θέτει την διαφύλαξη των αξιών της,
των θεμελιωδών της συμφερόντων, της ανεξαρτησίας, της
ασφάλειας, της ακεραιότητάς της, την εδραίωση και στήριξη της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και των αρχών του διεθνούς δικαίου, τη διατήρηση της ειρήνης, την
πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς
ασφάλειας, την προώθηση στις αναπτυσσόμενες χώρες, της βιώσιμης
117

Ιωακειμίδης, Π. Κ. (Παναγιώτης Κ.), «συνθήκη Λισαβόνας»,σελ.102, εκδόσεις Θεμέλιο,
Αθήνα 2008
118
Του ιδίου σελ.104
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ανάπτυξης από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη με
πρωταρχικό στόχο την εξάλλειψη της φτώχειας, την προώθηση της
ενσωμάτωσης όλων των χωρών στην παγκόσμια οικονομία, μεταξύ
άλλων και μέσω της σταδιακής κατάργησης των περιορισμών του
διεθνούς εμπορίου, τη συμβολή στην ανάπτυξη διεθνών μέτρων για
τη διαφύλαξη και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και
τη βιώσιμη διαχείριση των παγκόσμιων φυσικών πόρων, την παροχή
συνδρομής σε πληθυσμούς, χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν
φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και τέλος, την προώθηση
διεθνούς συστήματος το οποίο θεμελιώνεται στην ενισχυμένη
πολυμερή συνεργασία και στη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με βάση αυτούς τους στόχους έχει την
εξουσία να καθορίζει «τα στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους
της ένωσης» στο σύνολο της εξωτερικής της δράσης.
Αφορμή για κάποιους στόχους έδωσαν τα τρομοκρατικά
χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, μετά τα οποία οι ΗΠΑ
κατηγόρησαν ευθέως το Ιράκ ότι διαθέτει όπλα μαζικής
καταστροφής. Παρόλο που η επιτροπή ελέγχου και αφοπλισμού του
ΟΗΕ δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη τέτοιων οπλικών συστημάτων, στις
20 Μαρτίου του έτους 2003, οι ΗΠΑ και κατά κύριο λόγο το
Ηνωμένο Βασίλειο εισέβαλαν στην χώρα. Το Ιράκ τελικά κατελήφθη
τη 1η Μαΐου του 2003 και ο Χουσεΐν συνελήφθη και καταδικάστηκε
σε θάνατο. Οι ΗΠΑ ακόμη και τώρα (2011) συνεχίζουν να διατηρούν
στρατιωτική δύναμη ενώ η βία και οι αντιδράσεις τοπικών
παραγόντων κατά των δυνάμεων εισβολής, αλλά και κατά της
ιρακινής κυβέρνησης, είναι ιδιαίτερα έντονη.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, προκειμένου να ξεκινήσει τον πόλεμο
εναντίον του Ιράκ, απαλλάσσοντας αυτόν και τον κόσμο ολόκληρο
από την τυραννία και τις απειλές των όπλων μαζικής καταστροφής
του Σαντάμ - ενώ μάλλον εξυπηρετούσε ίδια συμφέροντα
επιβάλλοντας κατά ωμόν και φρικτό τρόπο το «δίκαιον του ισχυρού»
- χρησιμοποίησε το ιδεολογικό προκάλλυμα119 της φιλελεύθερης
δημοκρατίας, όπως στην «πολιτεία» του Πλάτωνα, στο «περί
δικαίου», ο σοφιστής Θρασύμαχος κρίνει ότι επιβάλλεται ο ισχυρός
έναντι του αδυνάμου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει από πλευράς των
ΗΠΑ η προσπάθεια νομιμοποίησης των πολεμικών τους ενεργειών,
119

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16%209.htm, άρθρο «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ
ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ»., Α. Διαμαντόπουλου
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να πείσουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ιδεολογική
αναγκαιότητα αυτού του πολέμου, η οποία προς έκπληξη της
Αμερικής δεν ήταν καρποφόρα. Το ίδιο συνέβη και στη Διεθνή Κοινή
Γνώμη, η οποία αντέδρασε παγκοσμίως και οικουμενικά εναντίον του
πολέμου, καταδεικνύοντας έτσι ότι οι λαοί πλέον έχουν ξεφύγει
νοητικά από κάποιες κατεστημένες νοοτροπίες. Αντιλήφθηκαν όλες
οι χώρες, ότι οι ΗΠΑ κάνουν πόλεμο για δικούς τους χρεωοικονομικούς, γεωπολιτικούς και στρατηγικούς λόγους και έχοντας
πάντα ως στρατηγικό σκοπό την διατήρηση της παγκόσμιας πρωτιάς
της ως υπερδύναμη και προσπαθώντας να εμποδίσει την ανάπτυξη
ενδεχόμενων άλλων ανταγωνιστικών δυνάμεων (Ευρώπη, Ρωσία,
Κίνα, Ιαπωνία) και βεβαίως παγκόσμιων ανταρσιών σε βάρος της.
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα
ήταν σε θέση να θεμελιώσει την ειρήνη μέσω της οικονομικής και
πολιτικής ολοκλήρωσης, χωρίς τις εγγυήσεις για ασφάλεια των
Ηνωμένων Πολιτειών. Το τέλος όμως του ψυχρού πολέμου,
ανάγκασε τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τις Η.Π.Α. να
αναθεωρήσουν την ιστορική τους συμμαχία. Ενώ Ευρωπαϊκή Ένωση
και Η.Π.Α. είναι μεταξύ τους οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι, είναι
φανερό ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι δεν έχουν πια μια κοινή
«στρατηγική κουλτούρα»120: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει
οικονομικές συμμαχίες και πολυμερή διπλωματία, ενώ η Αμερική
προτιμάει να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική της δύναμη για να
επιβάλλει το νόμο και την τάξη, πιθανόν αγνοώντας τους διεθνείς
θεσμούς που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Ο πόλεμος
του Ιράκ άσκησε μεγάλη πίεση σε σχέσεις και θεσμούς που είχαν
μείνει ανέπαφοι από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η
αμερικανική πολιτική των προληπτικών πολέμων θέτει σε
αμφισβήτηση την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών.
Η μονομερής πολιτική121 των Αμερικανών, στην κρίση του
Ιράκ, προσέφερε στους ηγέτες της «παλαιάς» Ευρώπης, ιδιαίτερα
της Γαλλίας και της Γερμανίας, την ευκαιρία να αναδείξουν
εναλλακτικά πρότυπα προσέγγισης των διεθνών κρίσεων. Ξεκίνησαν
προσεγγίσεις προς τη Ρωσία, με κύριους πρωταγωνιστές Γαλλία και
Γερμανία σε διάφορους τομείς, όπως νανοτεχνολογία και διάστημα,
τομείς στους οποίους σύμφωνα με τον καγκελάριο της Γερμανίας
Σρέντερ, το 2001, «είναι αδιανόητη η οποιαδήποτε πρόοδος των
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http://www.aueb.gr/statistical-institute/e-vote/e_vote-ch10.pdf, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α.
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Gregor Schöllgen, «Η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας. Επιστροφή στη διεθνή σκηνή»,
εκδόσεις Παπαζήση, 2005
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Ευρωπαίων χωρίς τη συνεργασία με τη Ρωσία122». Οι πρώτες
ενέργειες έγιναν από τον γερμανό καγκελάριο Σρέντερ και μετά
ακολούθησε ο Σιράκ στην ηγεσία του αντιαμερικάνικου συνασπισμού
στην Ευρώπη. Ο σχεδιασμός της αντιπολεμικής πολιτικής123
στηρίχτηκε όχι μόνο σε ηθικά κριτήρια και στη στάση της κοινής
γνώμης, αλλά και σε όρους ισχύος, με στόχο την ανάδειξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο παίκτη. Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ
προέβαλλε με σαφήνεια τα γερμανικά συμφέροντα στην Ευρώπη και
συνεργαζόμενος στενά με τη Γαλλία, κατάφερε να ορθώσει το
ανάστημά του στις Η.Π.Α. υποστηρίζοντας ότι «η γερμανική
εξωτερική πολιτική διαμορφώνεται στο Βερολίνο» που αποτέλεσε το
νέο σύνθημα στην Καγκελαρία.
Η συμπεριφορά της Γερμανίας στην κρίση του Ιράκ και η
αντιπολεμική στάση του καγκελαρίου Σρέντερ και του υπουργού
εξωτερικών Φίσερ, προσέδωσαν αναμφίβολα μια νέα πνοή στη
γερμανική εξωτερική πολιτική. Δεν έλλειψαν οι επικριτές από το
χώρο των συντηρητικών κομμάτων, οι οποίοι άσκησαν έντονη
κριτική στη διαμορφούμενη «ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική» της
Γερμανίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι πειστική σε όλους και πως η
αποστασιοποίηση από τους παραδοσιακούς συμμάχους, δεν θα
εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της χώρας. Χριστιανοδημοκράτες
πολιτικοί υποστήριξαν με έμφαση ότι η επιδεικτική συνεργασία της
Γερμανίας, με τη Γαλλία και τη Ρωσία, στον πόλεμο του Ιράκ,
υποσκάπτει τα συμφέροντα της χώρας αλλά και όλης της Ευρώπης,
θέτοντας σε κίνδυνο τις ευρωατλαντικές σχέσεις.
Ο Schöllgen, από τους αισιόδοξους σχολιαστές της γερμανικής
εξωτερικής πολιτικής, προβλέπει ότι η αντίσταση της χώρας του στον
πόλεμο του Ιράκ προσέφερε νέα ερείσματα στην εξωτερική πολιτική
της Γερμανίας και διεύρυνε το χώρο δράσης της. Η Γερμανία έγινε
διεθνώς πιο αποδεκτή και δικαιώθηκε, σ’ ένα βαθμό, στην διεθνή
κοινή γνώμη. Στην κριτική προς την αντιπολίτευση, προβλήθηκε το
επιχείρημα ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις διασφαλίζονται καλύτερα
και μακροπρόθεσμα σε πνεύμα πολυμερισμού και όχι μονομερισμού.
Οι σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με θέματα διεθνούς
ασφάλειας και ειρήνης, προστασίας του περιβάλλοντος και
122

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_3.htm, άρθρο «η πολική αρκούδα
πρέπει να συγκατοικήσει με τους λύκους της Ευρωπης», του Α. ΖΑΧΟΥΛΑ
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Gregor Schöllgen, «Η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας. Επιστροφή στη διεθνή σκηνή»,
εκδόσεις Παπαζήση, 2005
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο
συλλογικά. Από την άποψη αυτή η πολυμερής διπλωματία κερδίζει
συνεχώς έδαφος. Ηγεμονίες και αυτοκρατορίες δεν είναι πλέον
συμπαθείς, ιδιαίτερα όταν επιβάλλουν τη θέλησή τους με βίαια μέσα
και αφήνει να εννοηθεί ότι η αντίσταση στο μονομερισμό, όπως αυτή
προβλήθηκε στην κρίση του Ιράκ, δεν είχε ως στόχο τον ενταφιασμό
των ευρωατλαντικών σχέσεων, αλλά την προβολή μιας εναλλακτικής
ευρωπαϊκής πολιτικής που συνδέεται με όρους ήπιας ισχύος και
πολυμερούς συνεργασίας.
Η λήξη του πολέμου στο Ιράκ, συμπίπτει χρονικά με την άτυπη
σύσκεψη των Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την τελετή
της υπογραφής της Συνθήκης ένταξης στην ΕΕ των δέκα (10) νέων
μελών μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Εκείνο το γεγονός που
αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι όλοι οι Αρχηγοί Κρατών της ΕΕ,
διακήρυξαν ότι η Ενωμένη Ευρώπη και το κατατιθέμενο προς
έγκριση Σύνταγμά της, πρέπει να διέπεται από τις πανανθρώπινες
διαχρονικές Αριστοτελικές αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας,
της ισηγορίας, της ευνομίας και γενικά του σεβασμού προς τον
άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Αρχές οι οποίες έχουν ως
επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο ως ποιότητα και όχι ως ποσότητα.
Μια τέτοια Ενωμένη Ευρώπη θα αποβεί λίαν ωφέλιμη για τον εαυτό
της αλλά και για όλη την ανθρωπότητα, καθόσον ως ισότιμη και
συνεργάσιμη με την Αμερική, δύναται να αποτελεί επιβραδυντικό και
ανασταλτικό παράγοντα στην αλλαζονεία και στην αυθαιρεσία της,
προστατεύουσα αφ’ενός την ίδια και αφ΄ετέρου διασώζουσα την
ειρήνη στον κόσμο. Η Ενωμένη Ευρώπη με τις διακηρυχθείσες αρχές
της, ενδυναμώνει τον ρόλο του ΟΗΕ, ώστε να είναι ουσιαστικός,
δίκαιος και αποτελεσματικός στις αποφάσεις του, χάριν της ειρήνης
και της ευημερίας των ανθρώπων. Ως μεγάλη δύναμη (οικονομική,
πολιτική και τεχνική) θα συμβάλλει στην σμίκρυνση της ανισότητας
των λαών μεταξύ Νότου και Βορρά, συνεργαζόμενη με τις άλλες
προηγμένες χώρες (Ομάδα G20 πλέον) και με τον ΟΗΕ. Τέλος ως
πλήρως ενωμένη η Ευρώπη ενδυναμώνει από κάθε πλευρά το κάθε
μέλος της και η ίδια αναδεικνύεται ισχυρή και δυνατή με
πρωταγωνιστική θέση στην παγκοσμιότητα απ΄όλες τις πλευρές.
Επιβάλλεται πλέον πολιτική και στρατιωτική ένωση της
Ευρώπης, ώστε να αποτελέσει συνεργάσιμο εξισορροπιστικό πόλο
έναντι της Αμερικής με παγκόσμια ακτινοβολία. Δέουσα είναι και η
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αναμόρφωση του ΟΗΕ ώστε οι αποφάσεις του να είναι δίκαιες και να
εφαρμόζονται χάριν της ειρήνης και της ευημερίας της
ανθρωπότητας. Απαραίτητη είναι η οργάνωση και η ενίσχυση του
παγκόσμιου κοινωνικού κινήματος υπέρ της ειρήνης και των
ανθρώπινων αξιών, το οποίο εμφανίσθηκε και έδρασε οικουμενικά
εναντίον του πολέμου στο Ιράκ.
Ένα σημαντικό για την παγκόσμια ιστορία γεγονός αποτέλεσε
και η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, το καλοκαίρι του έτους 2006.
Στις 12 Ιουλίου 2006 το Ισραήλ προχώρησε σε ναυτικό αποκλεισμό
του Λιβάνου και ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν το αεροδρόμιο
της Βηρυτoύ. Η αφορμή της επίθεσης ήταν το γεγονός ότι μαχητές
της Χεσμπολάχ πέρασαν τα ισραηλινά σύνορα και απήγαγαν δύο
Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ σκότωσαν άλλους οκτώ. Επίσης, η
Χαμάς επιτέθηκε σε μια ισραηλινή βάση και σκότωσε δύο στρατιώτες,
ενώ απήγαγε έναν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζωρτζ Μπους τζούνιορ
επέρριψε την ευθύνη για την κλιμάκωση της βίας στην Χαμάς και
στη Χεσμπολάχ, καθώς και στη Συρία και το Ιράν (κατηγορώντας τις
δύο χώρες ότι εξοπλίζουν τη Χεσμπολάχ), και τόνισε ότι το Ισραήλ
έχει το (νόμιμο) δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό του.
Άμεσα ήταν τα αποτελέσματα του πολέμου καθώς από τις
πρώτες
κιόλας
μέρες
συνοικίες
ολόκληρες
στη
Βηρυτό
ισοπεδώθηκαν. Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο Λίβανο
έσπειραν τον τρόμο και τον θάνατο. Οι ξένοι υπήκοοι του Λιβάνου
απομακρύνθηκαν με πλοία (εμπορικά και πολεμικά). Η Αγγλία, αν
και λίγο καθυστερημένα, έστειλε δύο πολεμικά πλοία να παραλάβουν
τους υπηκόους της. Το Ισραήλ όμως συνέχιζε την πάγια τακτική του
στο να εξοντώσει όλους τους εχθρούς του και γενικά να
αντεπιτίθεται σε κάθε πρόκληση κατά το εβραϊκό «οφθαλμόν αντί
οφθαλμού». Οι ΗΠΑ, λόγω του εβραϊκού λόμπι, υποστήριξαν και θα
υποστηρίζουν το Ισραήλ. Ομοίως και η Αγγλία η οποία ακολουθεί την
ίδια τακτική. Πίσω από το όλο γεγονός της επίθεσης του Ισραήλ στο
Λίβανο κρύβεται το σχέδιο της ενοχοποίησης της Συρίας και του Ιράν
ότι εξοπλίζουν με πυραύλους την Χεσμπολάχ. Έτσι, δίδεται μια
επιπλέον αφορμή (πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν) στις
ΗΠΑ να επιτεθούν στο άμεσο μέλλον στο Ιράν (και ενδεχομένως στη
Συρία) με τριπλό στόχο: α)τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της
περιοχής (κυρίως το πετρέλαιο, αλλά και τους αγωγούς του φυσικού
αερίου), β)τα τεράστια κέρδη που θα δώσει η υπόθεση στις
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βιομηχανίες όπλων μόνο και μόνο με τη χρησιμοποίηση της
πολεμικής μηχανής (π.χ. ένα F16 πολεμικό αεροσκάφος κοστίζει όσο
ένα σχολικό συγκρότημα) και γ)το Ισραήλ θα απαλλαγεί από τους
γείτονες-εχθρούς του και οι ΗΠΑ θα απαλλαγούν από το
αντιαμερικανικό Ιράν. Έτσι οι ΗΠΑ έχουν βρει έναν εύκολο τρόπο να
καλύψουν τα ελλείμματα στην οικονομία τους, δηλαδή τις ευέλικτες
πολεμικές επιθέσεις (Σερβία 1998, Ιράκ 1991 και 2003, Αφγανιστάν
2001).
Στις 13 Αυγούστου 2006, έπειτα από παγκόσμια κατακραυγή
για τις σφαγές του Ισραήλ στο Λίβανο, συμφωνήθηκε εκεχειρία με
αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και αντικατάστασή τους
από δέκα πέντε χιλιάδες Λιβανέζους στρατιώτες και δέκα πέντε
χιλιάδες στρατιώτες πολυεθνικής δύναμης (με κύρια δύναμη τη
Γαλλία) του ΟΗΕ. Οι Ισραηλινοί όταν εγκατέλειψαν το Λίβανο
άφησαν πολλές βόμβες διασποράς, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή
αμάχων.
Τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο124απήυθηνε έντονη έκκληση
σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τις κοινότητες του Λιβάνου να
επανέλθουν στον εθνικό διάλογο και να απορρίψουν την
οποιαδήποτε χρήση όπλων. Εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις
πιθανές σοβαρές συνέπειες της πολιτικής κρίσης και για την
επιδείνωση της ασφάλειας στον Λίβανο, τονίζοντας τη σημασία της
σταθερότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της ενότητας και
της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και επισημαίνοντας ότι η
πολιτική σταθερότητα στον Λίβανο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την
αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πλευρών,
με την παραίτηση από τη χρήση βίας και με την απόρριψη των
εξωτερικών επιρροών. Επίσης χαιρέτισε τον θετικό τρόπο με τον
οποίο ο στρατός και οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέβαλαν στον
τερματισμό των πρόσφατων εξελίξεων και κάλεσε όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη να υποστηρίξουν το στρατό του Λιβάνου στην
προσπάθειά του να διασφαλίσει πλήρως τη λειτουργία, την
ασφάλεια, τον νόμο και την τάξη, την κυριαρχία και τη σταθερότητα
του Λιβάνου.

124

http://www.kasoulides.com/uploads/files/gnomodotiseis/210508.pdf, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004-2009
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Υποστήριξε όλες τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην
εξεύρεση συνταγματικής και δημοκρατικής λύσης, με βάση εθνική
συναίνεση στο τρέχον πολιτικό αδιέξοδο, συμπεριλαμβανομένης της
εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας του Λιβάνου, στρατηγού
Sleimane και τόνισε ότι δεν μπορεί να βρεθεί βιώσιμη λύση εάν τα
εμπλεκόμενα μέρη δεν επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση να
θεραπεύσουν τα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Κατά συνέπεια,
θεωρούσε ότι η ασφάλεια της χώρας και όλου του λιβανικού λαού
εξαρτώνταν από τον αφοπλισμό όλων των ένοπλων ομάδων,
συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ και από τον έλεγχο της
διακίνησης όπλων στον Λίβανο. Θεωρούσε κρίσιμο το να
κατευθύνονται όλες οι εισαγωγές όπλων στον Λίβανο, αποκλειστικά
στον επίσημο λιβανικό στρατό και επαναλάμβανε την έκκλησή του
προς την λιβανική κυβέρνηση να ασκήσει σε συνεργασία με την
προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (United
Nations Interim Force in Lebanon-UNIFIL) πλήρη κυριαρχία και
πραγματικό έλεγχο στα σύνορα και στο έδαφος της χώρας. Εν
συνεπεία, κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αποποιηθούν τη βία,
να αποδεχθούν πλήρως τους κανόνες της δημοκρατίας και να
αναγνωρίσουν όλες τις κρατικές αρχές και όλα τα δημοκρατικά
εκλεγμένα όργανα, ανεξάρτητα από εθνοτική, θρησκευτική ή
κομματική συνάφεια και καταγωγή.
Επιπλέον, χαιρέτισε τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα
μέρη στις 15 Μαΐου του 2008 και ενθάρρυνε όλες τις λιβανικές
πολιτικές δυνάμεις να υλοποιήσουν στο ακέραιο αυτή τη συμφωνία,
με ιδιαίτερη έμφαση στην δέσμευση για αποχή από τη χρήση των
όπλων ή βίας, για επίτευξη πολιτικού οφέλους, την πραγματοποίηση
εθνικού διαλόγου με βάση τα ζητήματα της κυβέρνησης εθνικής
ενότητας και του νέου εκλογικού νόμου και την θέσπιση περαιτέρω
μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Από την άποψη αυτή,
υποστήριζε το σχέδιο που εγκρίθηκε από την Αραβική Ένωση και τις
προσπάθειες που κατέβαλε ο Γενικός Γραμματέας της να
μεσολαβήσει για λύση στην πολιτική κρίση στο Λίβανο και τις
προσπάθειες
του
Κατάρ
για
διαμεσολάβηση
μεταξύ
των
εμπλεκόμενων μερών.
Τέλος, διαπίστωσε ότι ο Λίβανος αντιμετωπίζει μια κατάσταση
δημοκρατικού ελλείμματος και ζητεί επιμόνως από τον Πρόεδρο του
λιβανικού κοινοβουλίου να αποκαταστήσει τη λειτουργία του
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οργάνου, το οποίο αποτελεί βασική προϋπόθεση της δημοκρατίας,
έτσι ώστε να συνεισφέρει στην επιτυχία του εθνικού διαλόγου και να
εξευρεθεί συμβιβαστική λύση στο τρέχον πολιτικό αδιέξοδο.
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και
Δημοκρατίας του Λιβάνου υπενθυμίζει ότι προβλέπεται ένας
πολιτικός
διάλογος
μεταξύ
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
κοινοβουλίου του Λιβάνου με βάση την εγκαθίδρυση πολιτικής
συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων και επαναλαμβάνει τη
σημασία του ρόλου της UNIFIL. Γίνεται άμεσα κάλεσμα προς τη
λιβανική κυβέρνηση να κάνει κάθε προσπάθεια για να θέσει τέλος σε
κάθε διάκριση σε βάρος των Παλαιστινίων προσφύγων και να
επαναλαμβάνεται η έκκλησή του προς τη διεθνή κοινότητα να
αυξήσει τη βοήθειά της ώστε να εξευρεθεί μια βιώσιμη λύση.
Έκκληση έγινε και στο Ιράν και στη Συρία να διαδραματίσουν
εποικοδομητικό ρόλο και κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να
συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του ΟΗΕ όσον αφορά το σεβασμό
της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της
σταθερότητας του Λιβάνου υπενθυμίζοντας την απαγόρευση
πώλησης όπλων σε ένοπλες πολιτοφυλακές.
Υποστηρίχθηκε η αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να βοηθήσει τον Λίβανο στην οικονομική του αναδιάρθρωση, κάλεσε
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους
για τη στήριξη της ανοικοδόμησης και της οικονομικής ανάκαμψης
του Λιβάνου καθώς και για τη δημιουργία μιας στενότερης
συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών της χώρας, με σκοπό την
προαγωγή του περαιτέρω εκδημοκρατισμού της χώρας και ανέθεσε
στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο,
την Επιτροπή, τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική
Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια
των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, το Γενικό
Γραμματέα της Αραβικής Ένωσης, τον Απεσταλμένο της Τετράδας
στη
Μέση
Ανατολή,
τον
Πρόεδρο
της
Ευρωμεσογειακής
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο
του Λιβάνου, καθώς και τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση της Συρίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως εκφραστής όλων των πολιτών
της ΕΕ, ανέλαβε ουσιαστική δράση και ήταν καθοριστικός ο ρόλος
του και οι προτάσεις του απέναντι στον πόλεμο του Λιβάνου. Η
Ευρώπη δήλωσε παρούσα σε κάθε προσπάθεια σταθερότητας και
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ειρήνης. Ο πόλεμος στο Λίβανο125 ανέδειξε και κατέστησε σαφές, με
τον πιο φρικιαστικό τρόπο ότι δεν είναι δυνατόν να μπορεί να
υπάρξει μόνιμη και σταθερή ειρήνη σε οποιαδήποτε περιοχή και
κυρίως στην Ευρώπη χωρίς να αντιμετωπισθεί το Παλαιστινιακό
ζήτημα. Ο πυρήνας δηλαδή του όλου Μεσανατολικού ζητήματος. Η
κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη της Δυτικής Όχθης
και στη Γάζα αγγίζουν την ανθρωπιστική καταστροφήκαι τον
ακρογωνιαίο λίθο μιας μελλοντικής πιθανής διευθέτησης του
Παλαιστινιακού αποτελεί η αρχή των δύο ανεξάρτητων και
κυρίαρχων κρατών, που θα συνυπάρχουν ειρηνικά με σταθερότητα
και ασφάλεια. Η Ε.Ε. όφειλε ν’αναλάβει ενεργότερο ρόλο στο Λίβανο
και στη Λωρίδα της Γάζας, προσφέροντας άμεσα ανθρωπιστική
βοήθεια και ασφάλεια στην περιοχή της κρίσης.
Η εξέγερση του 2011 στην Λιβύη προστέθηκε στην ιστορία
καθώς τελέστηκαν μια σειρά από ταραχές και συγκρούσεις στο
βορειοαφρικανικό κράτος κατά της κυβέρνησης και του αρχηγού του
κράτους Μουαμάρ Καντάφι.
Ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου του 2011, αντικαθεστωτικές
διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει και σε διάφορες άλλες, αραβικές κυρίως
χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Λιβύη. Στις 27 Ιανουαρίου το
καθεστώς του Μουαμάρ αλ-Καντάφι, κατέλυσε την μοναρχία, για να
αποτρέψει την επιδείνωση της κατάστασης και ανακοίνωσε ένα
πρόγραμμα είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων για την
αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στη χώρα. Η 17η
Φεβρουαρίου ορίστηκε ως Ημέρα Οργής για την Λιβύη και του
Λίβυους εξόριστους καθώς δεκάδες πολίτες έχασαν τη ζωή τους. Οι
Η.Π.Α εξέδωσαν ταξιδιωτική προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς
πολίτες σχετικά με τη συνεχιζόμενη αναταραχή στην Λιβύη και η
Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από τις αρχές της χώρας να απέχουν από
τη χρήση βίας κατά των διαδηλωτών.
Στις 25 Φεβρουαρίου του 2011, ο Γάλλος Πρόεδρος Νικολά
Σαρκοζί ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ότι ο ηγέτης της Λιβύης
Μουαμάρ αλ-Καντάφι «πρέπει να φύγει», καλώντας τον να
παραιτηθεί. Ο Σαρκοζί επίσης δήλωσε ότι δεν αποκλείεται
στρατιωτική παρέμβαση για να μετακινήσει τον Καντάφι από την
125

http://www.kallioras.gr/content/view/171/9/ ,άρθρο εφημερίδας, Λίβανος και
Παλαιστινιακό «Αδ. Τύπος» (Ρίζου), 23 Σεπτεμβρίου 2006
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εξουσία και λίγο αργότερα η πρότασή του υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ,
προτείνοντας επιβολή κυρώσεων και συστήνοντας την επιβολή
εμπάργκο στην πώληση όπλων, στα ταξίδια στο εξωτερικό και στη
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας Καντάφι.
Ομόφωνα τότε, οι διπλωμάτες θεώρησαν ότι «οι συστηματικές
επιθέσεις» κατά του πληθυσμού «μπορούν να θεωρηθούν έγκλημα
κατά της ανθρωπότητας» και επιλήφθηκε της υποθέσεως το Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).
Παρότι υπήρξε παγκόσμια κατακραυγή και σύσσωμοι οι
πολιτικοί αρχηγοί του πλανήτη στράφηκαν εναντίον της βίας και της
πολιτικής του Καντάφι στην Λιβύη, μετά την αίτηση του Γάλλου
Σαρκοζί για παραίτηση του Καντάφι δραστηριοποιήθηκε έντονα
ΝΑΤΟ και ΟΗΕ. Ο Μπαν-Κι Μουν, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ,
ζήτησε την «τιμωρία όσων χύνουν με βαρβαρότητα το αίμα των
ανθρώπων» και επαίνεσε την ανάληψη της «αποφασιστικής δράσης»
του Συμβουλίου ενώ ο Σαρκοζί, δήλωνε ότι η Γαλλία αναγνώριζε
τους επαναστάτες της Λιβύης ως «νόμιμους εκπρόσωπους του
λαού». Η απόφαση αυτή από πλευράς Σαρκοζί, λήφθηκε μετά από
συνάντησή του με δύο εκπρόσωπους της αντιπολίτευσης, του
Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, στο Παρίσι, και ένας126 εξ’αυτών
εξέφρασε επιθυμία για ενστέρνιση της απόφασης του Σαρκοζί, απ’
όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα άλλα μέλη της Ε.Ε.,
ωστόσο, εξέφρασαν την ανησυχία τους και αρνήθηκαν να
συναντήσουν τους δύο εκπρόσωπους.
Μολονότι υπήρχαν δηλώσεις από την κυβέρνηση Καντάφι πως
η Λιβύη ενδιαφέρεται για τον άμαχο πληθυσμό της και πως θα γίνει
κατάπαυση του πυρός, Γαλλία και Αγγλία, για ακόμη μία φορά,
εξέφρασαν έντονη ανυσηχία και δυσπιστία, με αποτέλεσμα λίγες
μέρες αργότερα στο Παρίσι να διεξαχθεί σύνοδος μεταξύ των ΗΠΑ,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), της Αφρικανικής Ένωσης και του
Αραβικού Συνδέσμου με κύριο θέμα την εφαρμογή της απόφασης
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για επιβολή
εναέριου αποκλεισμού, καθώς και για το σχεδιασμό στρατιωτικών
επιχειρήσεων στη Λιβύη. Η Γαλλία είχε δηλώσει ότι μαζί με την
Αγγλία, θα στείλει αεροπλάνα για «συμβολική» πτήση πάνω από την
Λιβύη λίγο πριν την έναρξη της συνόδου όμως, η Γερμανία φοβόταν

126

Μουσταφά Γεριάνι, εκπρόσωπος αντιπολίτευσης Λιβύης
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ότι μια στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη επιφυλάσσει πολλούς
κινδύνους και προτρέπει τις άλλες χώρες να μην το κάνουν.
Παράλληλα, ξεκίνησαν οι διαφωνίες για την παροχή
εξοπλισμού στους αντικαθεστωτικούς, καθώς ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία
και Γαλλία ζητούσαν εξοπλισμό των αντικαθεστωτικών, ενώ χώρες
όπως Ιταλία και Ρωσία δεν συμφωνούσαν με κάτι τέτοιο και
πρότειναν διάλογο. Ως θέμα δίχασε την ΕΕ, αλλά το διάταγμα του
ΟΗΕ δεν επέτρεπε τον οιονδήποτε εξοπλισμό τους. Γενικότερα
κυριάρχησε η άποψη ότι η ΕΕ, δεν στάθηκε στο ύψος των
περιστάσεων και τα κράτη είχαν διαφωνίες μεταξύ τους συνολικά ως
προς τον τρόπο δράσης. Από τη Διεθνή Αμνηστία υποστηρίχθηκε127
ότι οι ευρωπαϊκές χώρες απέτυχαν να βοηθήσουν χιλιάδες
αφρικανούς πρόσφυγες, είτε για επανεγκατάσταση, είτε ανοίγοντας
τα σύνορά τους, ενώ αποτέλεσαν αρωγό στη βαθιά διαμάχη η οποία
στάθηκε αφορμή για τις ακούσιες κινητοποιήσεις του λιβυκού
πληθυσμού. Παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Επισιτισμού
μετέφερε τρόφιμα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι άμαχοι
πληθυσμοί που χρειάζονται βοήθεια δεν θα πεινάσουν, ανεξαρτήτως
του υπό ποία κατοχή είναι η πόλη τους.
Μολονότι οι Ευρωπαϊκές χώρες διαφωνούσαν μεταξύ τους ως
προς τον τρόπο δράσης και ιδιαιτέρως η Γαλλία διαφωνούσε με τις
προτάσεις ηγεσίας του ΝΑΤΟ, εν τέλει κανείς δεν μπορεί να την
κατηγορήσει ότι δεν στάθηκε στο πλευρό του πληθυσμού της
Λιβύης.
Βασιζόμενη στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και στην
εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία,
δεσμεύθηκε να βοηθήσει. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών128 ο κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, δήλωσε: πως «έχουμε πλέον -την ευθύνη να
βοηθήσουμε- τη νέα Λιβύη στην πολιτική της μετάβαση, συμφιλίωση
και αναδόμηση μιας ενωμένης χώρας. Το Μεταβατικό εθνικό
συμβούλιο, που σήμερα κατέχει την έδρα της Λιβύης, είναι έτοιμο για
να πληρώσει το καθήκον αυτό. Η Ευρώπη ήταν, είναι και θα είναι
127

http://www.amnesty.org.gr/libya-absolutely-inadequate-response-of-european-statesto-refugees-trapped-in-uncertainty, Άρθρο «Λιβύη: Απολυτως ανεπαρκης η ανταποκριση
των ευρωπαϊκων κρατων στους παγιδευμενους στην αβεβαιοτητα προσφυγες»
128
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/the-eu-stands-by-thelibyan-people-(updated-on-23-september).aspx?lang=el, «Η ΕΕ στο πλευρό του λαού της
Λιβύης»
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στο πλευρό του λαού της Λιβύης». Εν συνεπεία η ΕΕ, είχε στόχο να
βοηθήσει την οικονομία της Λιβύης να ανακάμψει μετά τον εμφύλιο,
να ενισχύσει την αποστολή στήριξης των Ηνωμένων Εθνών και
συνεχίζει την όποια δραστηριότητά της για αποστολή ανθρωπιστικής
βοήθειας στην πληγείσα περιοχή. Όσον αφορά την παροχή
επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης στάθηκε στο ύψος των
περιστάσεων. Επίσης, βοήθησε πολίτες να διαφύγουν από την Λιβύη,
παρείχε βοήθεια στους πρόσφυγες που δεν μπόρεσαν να
επιστρέψουν στην χώρα καταγωγής τους και εκ των προτέρων
χρηματοδότησε την τοποθέτηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης για
την παροχή αρωγής στη Λιβύη129.
Από το Ιράκ, το οποίο και προκάλεσε τη μεγαλύτερη διεθνή
κρίση από τη λήξη του ψυχρού πολέμου,και μετά, όλα τα γεγονότα
και οι ένοπλες συγκρούσεις που σημειώθηκαν ανά τον κόσμο,
απλώθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη, στο ΝΑΤΟ, στις σχέσεις ΗΠΑ και ΕΕ
αλλά και εντός της ίδιας της ΕΕ. Δεν αρκούν κάποιες μεμονομένες
ένοπλες συκρούσεις για να δικαιολογηθεί αυτή η έκταση της κρίσης.
Είναι προφανές ότι πρόκειται για αναμέτρηση ευρύτερων
συμφερόντων
πολιτικών,
οικονομικών,
στρατηγικών
και
130
ενεργειακών. Υπερέχει όλων το θέμα της ισχύος .
Εάν θα υπάρχει στον κόσμο μία και μόνη δύναμη η οποία θα
κάνει μονομερή χρήση ισχύος ή εάν θα υπάρχει μια ισσοροπημένη
και πολυμερής αντιμετώπιση των διεθνών προβλημάτων. Η ΕΕ στην
κρίση του Ιράκ αλλά και έπειτα, δεν είχε ρόλο υπερεθνικής
οντότητας, με αποτέλεσμα το πρώτο μεγάλο θύμα να είναι αυτή στον
τομέα της κοινής εξωτερικής και πολιτικής ασφαλείας και άμυνάς
της.
Οι αριστοτελικές αξίες βάσει των οποίων δρα, την καθιστούν
πιο ήπια δύναμη συγκριτικά με την Αμερική όμως η διεθνής
ασφάλεια και ειρήνη μόνο συλλογικά μπορούν ν’αντιμετωπιστούν και
η ΕΕ παρότι αποτελείται από πολλές χώρες διαφορετικές μεταξύ τους
κερδίζει την αποδοχή όλων διότι προασπίζει την συλλογική και
πολυμερή συνεργασία.

129

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/565&format=HTML
&aged=0&language=EL&guiLanguage=en, Τι κάνει η ΕΕ για να υποστηρίξει τον λαό της
Λιβύης;
130
Βλ.μέρος Γ’ του παρόντος, κεφ.1.3.
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ΜΕΡΟΣ Δ
Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Από την ίδρυσή της έως σήμερα η Ευρώπη άλλαξε όπως και
όλος ο κόσμος. Μέσα σ' έναν όλο και περισσότερο αλληλένδετο και
συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε
νέες προκλήσεις, όπως η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οι
δημογραφικές μεταβολές, η αλλαγή του κλίματος, ο ενεργειακός
εφοδιασμός και οι νέες απειλές για την ασφάλεια. Πρόκειται για
προβλήματα μείζονος σημασίας τα οποία καλείται να επιλύσει η
Ευρώπη του 21ουαιώνα.
Οι χώρες-μέλη δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν μόνες
τους νέα προβλήματα τα οποία δεν γνωρίζουν σύνορα. Μόνο
ενώνοντας τις δυνάμεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαν
να δράσουν αποτελεσματικά και να δώσουν ικανοποιητική απάντηση
στις ανησυχίες των πολιτών τους. Όμως η Ευρώπη, για να μπορέσει
να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις, θα πρέπει να
εκσυγχρονιστεί. Θα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά μέσα
κατάλληλα όχι μόνο για τη λειτουργία μιας Ένωσης που σήμερα
αριθμεί μέλη αλλά και για τις ραγδαίες εξελίξεις του σημερινού
κόσμου. Συνεπώς, χρειάζεται συνεχής αναπροσαρμογή των κανόνων
που υπάρχουν στις συνθήκες και ρυθμίζουν τη συμβίωσή των
πολιτών σε έναν κοινό χώρο, της ΕΕ.
Μετά την απόρριψη του ευρωπαϊκού συντάγματος από Γαλλία
και Ολλανδία το 2005 και την πολιτική/θεσμική κρίση το θέμα της
επιβίωσης τίθεται ολοένα και περισσότερο. Το γεγονός ότι δύο
ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες στο παρελθόν
λειτούργησαν ως προωθητική δύναμη της ευρωπαϊκής ενοποίησης
και υποστήριζαν σχεδόν όλα τα σχέδια για βαθύτερη ενοποίηση
απέρριψαν το Σύνταγμα, οδήγησε αρκετούς στον προβληματισμό για
την προοπτική επιβίωσης της ένωσης. Η αντίληψη που κυριάρχησε
είναι πως «η ένωση έχασε την πλοκή-Europe has lost the plot».
Όπως γράφει και ο G.Rachman131, η απόρριψη του Συντάγματος και
η διεύρυνση έχουν οδηγήσει την ένωση σε «σουρεαλιστική φάση»
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After 15 amazing years, Europe enters surreal phase,
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(surreal phase). Μετά από 15 χρόνια εκπληκτικής ανάπτυξης, «η
ευρωπαϊκή ένωση απειλείται να καταστεί ανύπαρκτη» (“the whole of
the EU is threatening to turn into a bit of non-event”). Δήλωση η
οποία δεν φαίνεται να είναι μετέωρη αφού διαδοχικές έρευνες κοινής
γνώμης (Euro barometer) καταγράφουν διαρκώς τη μειούμενη
αποδοχή της ένωσης από τους ευρωπαίους πολίτες και την πτωτική
τάση σε αποχή από τις Ευρωεκλογές.
Η
ένωση
ξαφνικά
βρίσκεται
αντιμέτωπη
με
κρίση
νομιμοποίησης και ταυτότητας εξαιτίας της διαρκώς συρρικνούμενης
υποστήριξης των ευρωπαίων πολιτών προς την ένωση, τους
θεσμούς, τους στόχους. Υποστηρίζεται δε, ότι απειλείται με
κατάρρευση ή παρακμή ως αποτέλεσμα ευρύτερων κοινωνικώνοικονομικών παραγόντων, όπως η μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
αλλά και εξαιτίας της λεγόμενης δημογραφικής ισσοροπίας.
Εκφράζονται ανησυχίες132 ότι τα επόμενα χρόνια θα συρρικνωθεί
εντυπωσιακά ο πληθυσμός της Ευρώπης, ότι θα υπάρξει και γήρανση
του υπάρχοντα πληθυσμού, με άγνωστες συνέπειες για τη θέση της
στο παγκόσμιο σύστημα. Εννοείται πως τις αρνητικές δημογραφικές
τάσεις μπορεί να αντισταθμίσει η αποδοχή μεγαλύτερου πληθυσμού
μεταναστών αλλά τότε θα αυξηθούν οι φοβίες και οι προκαταλήψεις
για «κατάληψη της ευρώπης από το ισλάμ» ή και μετεξέλιξη της
ευρώπης σε «ευρωαραβία». Κάτι τέτοιο θα οφείλεται σαφώς και στην
παγκοσμιοποίηση (globalization) η οποία θέτει σε δοκιμασία και
αμφισβήτηση το ευρωπαϊκό πρότυπο, τη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση.
Εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και των συνεπειών της
υποστηρίζεται ότι θα αναδειχθεί σε «νέο είδος υπερδύναμης» (new
breed super power). Η ΕΕ θεωρείται «ήπιας μορφής δύναμη» (soft
power) και εφόσον το εύρος των απειλών και κινδύνων που
αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα (κλιματολογικές αλλαγές,
τρομοκρατία,
μεταναστευτικές
ροές,
πανδημίες,
εσωτερικές
συγκρούσεις, ανάπτυξη, κλπ) δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν
αποτελεσματικά μόνο με τη χρήση της στρατιωτικής ισχύος καθώς
απαιτείται όπως γράφει ο J.Nye, ένα μείγμα «ήπιων μέσων δύναμης»
(διπλωματίας, εξωτερικής βοήθειας, κλπ), η Ευρώπη μπορεί να
αποτελέσει «παιδαγωγική δύναμη» ως πρότυπο για αντιγραφή από
132

Η Ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
http://13gym-irakl.ira.sch.gr/springofeuro/europe.htm
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άλλες χώρες, καθώς στο μείγμα των ήπιων μορφών δύναμης κατέχει
κεντρική θέση. Με μια τέτοια θέση της ΕΕ το «ευρωπαϊκό όνειρο» θα
υπερκάλυπτε πλήρως το «αμερικανικό όνειρο».
Πάντοτε,
υπήρξε
περισσότερο
προοδευτική
και
πιο
δημοκρατική με τα δικά της μέσα η γηραιά ήπειρος συγκριτικά με την
αιώνια ισχυρή Αμερική. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
ανέκαθεν αποτελούσε πορεία η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί
σε κάποιο προηγούμενο στάδιο εξέλιξής της οπότε ίσως κάτι τέτοιο
να ισχύει και τη δεδομένη στιγμή. Με τη συνεχή και αδιάκοπη
έλευση νέων χωρών στο δημιούργημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κανείς δεν μπορεί να διατυπώσει την έννοια της ολοκλήρωσης. Σε
ποιό επίπεδο, με τί θεσμούς, με ποιές κοινές δράσεις και πολιτικές
και με ποιά κράτη τελικά αυτή θα υπάρξει; Ανέκαθεν υπήρχε κρίση
σε διάφορους τομείς η οποία έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να
προσπεραστεί. Ακόμη και η τωρινή οικονομική κρίση σε παγκόσμιο
επίπεδο ήταν αναμενόμενο ότι θα πλήξει και την Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά θα ξεπεραστεί όπως πολλές κρίσεις του παρελθόντος (πχ.τη
δεκαετία του ’70 υπήρχε οικονομική κρίση εξαιτίας του πολέμου στη
Μεση Ανατολή) διότι τέτοιου είδους γεγονότα οδηγούν τους
εκάστοτε ηγέτες σε προβληματισμούς, οράματα και στόχους για ένα
καλύτερο μέλλον.
Η συνθήκη της Λισαβόνας όντας η τελευταία συνθήκη της ΕΕ
έδωσε σημαντικά εφόδια στην ένωση, μετά τη μεγάλη διεύρυνσή της
από νέα κράτη μέλη και η οποιαδήποτε επερχόμενη τροποποίηση
αποτελεί «βήμα προς τα εμπρός» για την Ευρώπη.
Η όποια οπισθοπορεία της ΕΕ, ενδέχεται να οφείλεται σε
κάποιους από τους πολιτικούς ηγέτες της, οι οποίοι ίσως δεν
μπορούν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και παρασυρόμενοι
από την παγκοσμιοποίηση δρουν ως ομάδα με πολιτικούς της
Αμερικανικής ηπείρου
προωθώντας στρατηγικές παγκόσμιου
ενδιαφέροντος και όχι «τοπικού» και εντός των συνόρων της
Ευρώπης, όπως οραματίστηκαν οι πρωτεργάτες της ΕΕ. Σίγουρα
υπάρχουν πολιτικοί μεγάλου εύρους όπως οι πρωτομάστορες αυτού
του οικοδομήματος, απλώς επισημαίνεται ότι η τότε Ευρώπη
δημιουργήθηκε παραδειγματιζόμενη τις ΗΠΑ με σκοπό να σταθεί
απέναντι ως μια άλλη ισάξια δύναμη, ενώ η σημερινή μολονότι
λαμβάνει κοινές δράσεις, πολιτικές και πορείες υπέρ της ίδιας και των
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πολιτών της, έχει στους κύκλους και στα προεδρεία της μέλη, τα
οποία είναι υπέρ μιας ευρύτερης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας.
Αποτελούμενη από πολλούς λαούς η Ευρωπαϊκή Ένωση,
καλείται να αντιμετωπίσει ήδη από την σύστασή της αντίπαλες
απόψεις. Άλλοι ανήκοντες στον κύκλο των ευρωσκεπτικιστών
στρέφονται προς τη θετική πλευρά της και αισιοδοξούν και άλλοι από
τον κύκλο των ευρωφοβικών, θέτουν συνεχώς νέα ερωτήματα τα
οποία δεν θα χαρακτηρίζονταν ως παράλογα αλλά ως απολύτως
λογικά. Συνεπώς, εύλογο θα ήταν το ερώτημα ως προς το τί είδους
υπερδύναμη θα ήταν αυτή που προαναφέρθηκε και πώς θα καταστεί
ανταγωνιστική από τη στιγμή που δεν υφίσταται κεντρική
κυβέρνηση, ομοιομορφία στα εθνικά χαρακτηριστικά των κρατώνμελών, κοινό σύνταγμα και επαρκή στρατιωτικά μέσα. Παρόλο που
κάποιοι παράγοντες συνυγορούν στο να καταστεί υπερδύναμη το εάν
θα γίνει αυτό εξαρτάται από την εσωτερική της θεσμική συγκρότηση
και συνοχή.
Αυτό ακριβώς αποτέλεσε και το αντικείμενο της συνθήκης που
υπεγράφη στη Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007. Οι αρχηγοί
κρατών και κυβερνήσεων, συνεκτιμώντας τις πολιτικές, οικονομικές
και κοινωνικές εξελίξεις και συγχρόνως επιδιώκοντας να
ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των Ευρωπαίων, κατέληξαν σε
συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη
μελλοντική δράση της Ένωσης. Η συνθήκη της Λισαβόνας επέφερε
σημαντικές αλλαγές στην ΕΕ. Την εφοδίασε με νομικό πλαίσιο και
μέσα απαραίτητα ώστε να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις
και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πολιτών. Τα εθνικά
κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο ενισχύθηκαν με αποτέλεσμα να
αυξηθούν οι ευκαιρίες των πολιτών της για ελεύθερη έκφραση των
απόψεών τους. Ιδίως το Ευρωκοινοβούλιο εκλέγεται απευθείας από
τους πολίτες της ΕΕ και αποκτά νέες σημαντικές εξουσίες όσον
αφορά τη νομοθεσία, τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τις
διεθνείς συμφωνίες. Η
αυξημένη χρήση
της διαδικασίας
συναπόφασης κατά την άσκηση της πολιτικής διασφαλίζει την
ισότιμη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο, το
οποίο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη για το μεγαλύτερο μέρος της
νομοθεσίας της ΕΕ. Τυπικά γίνεται ισχυρότερη η φωνή των πολιτών
εφόσον προωθείται από τη λειτουργία των θεσμών της Ένωσης η
νομιμότητα κατά την λειτουργία της και εν συνεπεία η δημοκρατία.
Τα κράτη μέλη ως όραμα και ως στόχο είχαν μια
αποτελεσματικότερη Ευρώπη, με απλουστευμένες μεθόδους εργασίας
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και απλουστευμένους κανόνες ψηφοφορίας. Επίσης, βελτιωμένα και
σύγχρονα θεσμικά όργανα για μία Ευρωπαϊκή Ένωση 27 κρατώνμελών και με βελτιωμένη ικανότητα παρέμβασης σε τομείς άμεσης
προτεραιότητας. Ονειρεύονταν μια αποτελεσματική και αποδοτική
λήψη αποφάσεων. Η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο
Συμβούλιο επεκτείνεται σε νέους τομείς πολιτικής ώστε η διαδικασία
λήψης αποφάσεων να είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.
Προωθήθηκε μία Ευρώπη των δικαιωμάτων και των αξιών, της
ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ασφάλειας. Ενσωματώνεται
πλέον ο Χάρτης θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό
πρωτογενές δίκαιο, δημιουργούνται νέοι μηχανισμοί αλληλεγγύης
και διασφαλίζεται καλύτερη προστασία για τους Ευρωπαίους πολίτες.
Όσον αφορά στις δημοκρατικές αξίες, η εν λόγω Συνθήκη καθορίζει
λεπτομερώς και στηρίζει τις αξίες και τους στόχους της Ένωσης,
αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους Ευρωπαίους πολίτες καθώς
καταδεικνύουν ό,τι έχει να προσφέρει η Ευρώπη στους εταίρους της
παγκοσμίως διατηρώντας όμως τα κεκτημένα δικαιώματά της.
Τα κράτη μέλη και η Ένωση πλέον λειτουργούν και ενεργούν
από κοινού με πνεύμα αλληλεγγύης στην περίπτωση που κάποιο
κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή
ανθρωπογενή καταστροφή. Παρατηρείται ενισχυμένη ασφάλεια για
όλους μετά τη διευρυμένη αρμοδιότητα της Ένωσης στους τομείς της
ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, γεγονός που αυξάνει
άμεσα την ικανότητά της για καταπολέμηση του εγκλήματος και της
τρομοκρατίας. Οι νέες διατάξεις για την πολιτική προστασία, την
ανθρωπιστική βοήθεια και τη δημόσια υγεία έχουν στόχο να
ενισχύσουν την ικανότητα της Ένωσης να αντιδρά όταν απειλείται η
ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
Η Συνθήκη δημιουργήθηκε από τα κράτη για να εξυπηρετήσει
τρεις σημαντικές και επιτακτικές ανάγκες. Πρώτον, μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα στη
λήψη των αποφάσεων, δεύτερον
περισσότερο δημοκρατικές διαδικασίες χάρη στην αναβάθμιση του
ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων
και τρίτον, μεγαλύτερη συνοχή των εξωτερικών δράσεων. Όσο
καλύτερα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί από την ΕΕ τόσο καλύτερα θα
προωθεί τα συμφέροντα των πολιτών της σε καθημερινή βάση.
Τον αντίλογο στο όραμα των πολιτικών της ΕΕ έρχεται να
κάνει το έλλειμμα πληροφόρησης, το δημοκρατικό έλλειμμα και οι
θεσμικές αλλαγές οι οποίες ακόμη αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης ανάμεσα στα κράτη μέλη. Ίσως για τους πολίτες
της η ΕΕ να μην είναι κατανοητή και εύληπτη. Ίσως να είναι
υπερβολικά σύνθετη, τεχνοκρατική με φιλόδοξα και μεγαλόπνοα
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σχέδια. Κατά καιρούς ο ρόλος του εκπροσώπου για θέματα
εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δημιουργεί προβλήματα καθώς
θεωρείται ανεπαρκής και ανεπιτυχής. Επίσης παρά τις ενοποιημένες
δράσεις ειρηνιστικών αποστολών και της δημιουργίας της
ευρωπαϊκής αστυνομίας, η ασφάλεια χωλαίνει. Στόχος της συνθήκης
ήταν να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία των πολιτών της Ένωσης
και η εργασία τους, έχοντας ασφάλεια και σωστά ωράρια και γενικώς
ο τρόπος διαβίωσής τους. Όλες οι δράσεις της ακόμη και το δικαίωμα
εθελούσιας αποχώρησης των κρατών μελών το οποίο καθιέρωσε,
ήταν για το συμφέρον της Ένωσης.
Μέσω του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου προωθήθηκε η
κινητικότητα των εργαζομένων στα κράτη μέλη και σεβάστηκε ως
συνταγματικό δικαίωμα την ισότητα των δύο φύλων σε όλες τις
δράσεις της. Αν και σε πολλές πολιτικές όπως αυτή του κοινωνικού
αποκλεισμού και της επαγγελματικής κατάρτισης ή της παιδείας, δεν
υπήρξε καμία διαφορά από τις προηγούμενες συνθήκες ή από την
απορριφθείσα συνταγματική συνθήκη, υπάρχουν ευρωπαϊκές
πολιτικές οι οποίες καθιστούν την Ευρώπη ανταγωνιστική συγκριτικά
με τρίτα κράτη, όπως η κοινή γεωργική πολιτική, η κοινή αλιευτική
πολιτική, η έρευνα, η ενέργεια, η πολιτική μεταφορών και η πολιτική
αντιμετώπισης του ανταγωνισμού, όπου παρατηρείται αυστηρή
συνεχής κριτική, με προώθηση εθνικών και ατομικών συμφερόντων
πολλές φορές, ώστε να βρίσκει τροχοπέδια τις ίδιες τις κυβερνήσεις,
τους πολίτες και τα κράτη μέλη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγε
κανείς ότι στην Ευρώπη έχει επέλθει κορεσμός και ότι τα κράτη μέλη
μπλέκονται σε ένα ατέρμονο σύστημα διαβουλεύσεων χωρίς λόγο.
Παρόλα τα φαινομενικά ή και ρεαλιστικά προβλήματά της, η
Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει δράσεις και συνυπογράφει διεθνείς
συμφωνίες οι οποίες την καθιστούν δυναμικό δρώντα στο παγκόσμιο
πολιτικό γίγνεσθαι.
Η συνθήκη της Λισαβόνας, αποτελεί μια διεθνή συνθήκη
ανάμεσα σε κυρίαρχα κράτη (πλέον και όχι μόνο) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τα οποία μοιράζονται μέρος της εθνικής τους κυριαρχίας
υπέρ της υπερεθνικής συνεργασίας. Ο βασικός χαρακτήρας της
Ένωσης δεν αλλάζει απλώς εισάγονται κάποιες θεσμικές καινοτομίες
ώστε να αλλάξει η ζωή των πολιτών της προς το καλύτερο. Με τις
αλλαγές και τις καινοτομίες της, καθιστά την Ευρώπη διαφανέστερη
και δημοκρατικότερη καθώς ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, δίνονται περισσότερες
ευκαιρίες στους πολίτες της, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να
ακούγεται η φωνή τους και υπάρχει πιο συγκεκριμένη εικόνα για τις
δράσεις του καθενός (μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής
Ένωσης) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η ΕΕ υπερασπίζοντας τα
δικαιώματα και τις αξίες, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της
ασφάλειας καθιστά πιο ασφαλή την διαβίωση των πολιτών της και με
τις ανθρωπιστικές της δράσεις διεθνώς, αποκτά ακόμη πιο συμπαγή
και σταθερή παρουσία όχι μόνο στη γηραιά ήπειρο αλλά και στη
διεθνή σκηνή.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
(& μεταφράσεις αγγλικών συντομογραφιών)

ΕΕ……………………………………………………………………………Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΚΑΧ……………………………..Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
ΕΚΑΕ…………………………………Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
ΕΟΚ……………………………………………….Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
ΔΚΔ…………………………………………………………….Διακυβερνητική Διάσκεψη
ΑΕΠ…………………………………………………………..Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
ΕΣΣ………………………………………..…….Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη
ΣτΛ………………………………………………………………...Συνθήκη της Λισαβόνας
ΣτΑ………………………………………....................Συνθήκη του Άμστερνταμ
ΚΕΠΠΑ…………………Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας
ΔΕΥ……………………………….…….Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
ΧΘΔ……………………………………….……..Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
ΕΣΔΑ…………………...Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ΕΔΔΑ…………….….Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ΔΕΚ……………………………………………Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΕΠΑΑ…………………………..…Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας
COREPER…………..................Comite Des Rapresentants Permanent
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……………………………………………………(Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων)
ΠΕΚ……………………………………..….Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΟΚΕ………………………………………..….Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
ΕυρΚοινοβ…………………………………………………...Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΑΔΣΠΥ…………………………………….Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία
……………………………………………………………………..…..σε Ποινικές Υποθέσεις
EUROPOL……………………………………………………….European Police Office
…………………………………………………………Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία
ΚΑΠ……………………………………………………………...Κοινή Αγροτική Πολιτική
Eurogroup……………………………………..…………………………….…Ευρω-ομάδα
ECOFIN…………………………………………..…Economic and Financial Affairs
………………..Συμβούλιο Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
ΕΚΤ…………………………………...................Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
QMV……………………………………………………..………Qualified Majority Voting
……………………………………………………………...σύστημα ειδικής πλειοψηφίας
ΕΟΑ…………………………………………….……Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας
ΠΟΕ…………………………………………..….Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
ΝΑΤΟ………………………………..………….Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn
……………………………………….…Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου
PHARE……………...Public Health and the Agricultural Rural Ecosystem
……………….………Δημόσια υγεία και το γεωργικό αγροτικό οικοσύστημα
CEDEFOP……………………………… European Centre for the Development
………………………………………………………………….……….of Vocational Training
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής
……………………………………………………………………………………………Κατάρτισης
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ΗΠΑ……………………………….…………………..…Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΚΑΚ…………………………………………..Κοινοπολιτείες Ανεξάρτητων Κρατών
UNIFIL……………………………… United Nations Interim Force in Lebanon
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ



Πέτρος Ν. Στάγκος-Ευγενία Ρ. Σαχπεκίδου, «Δίκαιο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2000



Χρυσόγονος
Χ.Κώστας,
«Το
μετέωρο
Ευρώπης»,εκδόσεις Παπαζήση,Αθήνα, 2005



Εμμανουήλ Ρούκουνας, «Διεθνές Δίκαιο», εκδόσεις Σάκκουλα,
Αθήνα-Κομοτηνή,1997



Βοσκόπουλος
Α.
Γιώργος,
θεσμοί,πολιτικές,
προκλήσεις,
Επίκεντρο,Θεσσαλονίκη 2009



Μούσης Νίκος,
Αθήνα,2008



Μανιτάκης, Παπαδοπούλου, Κουκιάδης, «η προοπτική ενός
συντάγματος για την Ευρώπη», εκδόσεις Σάκκουλα, ΑθήναΚομοτηνή,2006



Παν.Μαντζούφας, «το συνταγματικό ζήτημα στη διαδικασία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», εκδόσεις university studio press,
Θεσσαλονίκη, 2000
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Α.Μοσχονάς, «Ευρωπαϊκή Ένωση, επίκαιροι προβληματισμοί»,
εκδόσεις Εξαντας, Αθήνα, 2000



Π.Κ Ιωακειμιδης, «η συνθήκη της Λισαβόνας, παρουσίασηανάλυση-αξιολόγηση», εκδόσεις Θεμέλιο,Αθήνα 2008



Χίου Μανιατοπούλου, «η μεταρρυθμιστική
Λισαβόνας»,Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008



Δ.Ν.Χρυσοχόου, «η προοπτική ενός συντάγματος για την
Ευρώπη», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2000



Π.Κ Ιωακειμίδης «θα επιβιώσει η ευρωπαϊκή.ένωση;», εκδόσεις
Παπαζήση Αθήνα 2007



Παναγιώτης Ι.Κανελλόπουλος, «το δίκαιο της ευρωπαϊκής
ένωση-συνθήκη της Λισαβόνας», εκδόσεις Σάκκουλα, ΑθήναΘεσσαλονίκη, 2000



Πάνος Καζάκος, «έτοιμη για το μέλλον; η ευρώπη μετά την
αναθεώρηση των συνθηκών,εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008
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Τσάτσος Θ. Δημήτρης, «ευρωπαϊκή συμπολιτεία», εκδόσεις
Λιβάνη, Αθήνα 2008



Θεόδωρος Κουλουμπής, «Διεθνείς Σχέσεις,
δικαιοσύνη», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1995



Γιώργος Σκουλάς, «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣσυστήματα εξουσίας και σύγχρονες ιδεολογίες», εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα, 2010

εξουσία

και

ΞΕΝΗ



Joseph S Nye, Jr., «ΗΠΙΑ ΙΣΧΥΣ το μέσο επιτυχίας στην
παγκόσμια πολιτική», εκδόσεις Παπαζήση, 2005



Χέλμουτ Σμιτ, «η αυτοδυναμία της ευρώπης, προοπτικές για
τον 21ο αιώνα», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003
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Andrew Heywood, «Εισαγωγή
ΠΟΛΙΣ, Αθήνα, 2008

στην

πολιτική»,

εκδόσεις



Bottomore T. «POLITICAL SOCIOLOGY», σελ.49, Hutchinson,
London, 1979.



Gregor Schöllgen, «Η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας.
Επιστροφή στη διεθνή σκηνή», εκδόσεις Παπαζήση, 2005

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ



Ευρωπαϊκή
Ένωση,http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωπαϊκή_Ένωση



«ΗΓΕΣΙΑ», άρθρο του Καθηγητή Π. Φωτήλας και του Λέκτορα
Ι.
Γιαννατσής
http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/dbe2/DBE2_8.pdf
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Η
Ευρωπαϊκή
Ένωση
στην
Ελλάδα
http://ec.europa.eu/ellada/news/hot_topics/europe_treaty/in
dex_el.htm



Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ‘ΠΑΛΑΙΑΣ’ ΕΥΡΩΠΗΣ της Λίνας Παπαδοπούλου



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια,
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/in
stitutions/article_7154_el.htm



http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4307075,00.html,
δήλωση της Ζαμπίνε φον Όπελν, πολιτολόγου από
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου

το



http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=458,
ο ευρωπαϊκός χάρτης και η προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων στην ενωσιακή έννομη τάξη



http://www.inews.gr/96/ti-provlepei-o-chartis-themeliodondikaiomaton-tis-evropaikis-enosis.htm

ΑΝΝΑ ΣΙΜΟΓΛΟΥ

140

Διεθνής Δράση και Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-η Συνθήκη της Λισαβόνας ως
θεσμικό και επιχειρησιακό παράδειγμα



Ο
χάρτης
των
θεμελιωδών
δικαιωμάτων
http://www.europarl.europa.eu/charter/default_el.htm



http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_sec
urity/combating_discrimination/l33501_el.htm



http://el.wikipedia.org/wiki/Συνταγματικό_Δίκαιο



Οι
διαδικασίες
λήψης
αποφάσεων
της
Ένωσης,
http://europa.eu/scadplus/european_convention/subsidiarity_
el.htm



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ,
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, (2002),
(2002/C 325/01)



http://archive.enet.gr/online/online_issues?pid=51&dt=28/09
/2007&id=69707600
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Άννα Φραγκουδάκη, Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος
(Και το απαραίτητο μεσογειακό περιεχόμενό της),βλ.
http://www.ekeimena.gr/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=46:2009-08-08-22-1904&catid=3:europe&Itemid=27



Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας (Μέρος
http://www.typos.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=8507



Συνθήκη της Λισαβόνας, για μια Ευρώπη του 21 ου αιώνα,
http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_el.htm#3



Accueil du site > Άρθρα στα Ελληνικά > 2010 > 03. Μάρτιος
> Επιτομή της σύγχυσης η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ενωσης



Μια ολιστική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική», του Ηλία
Κουσκουβέλη, http://www.makthes.gr/news/opinions/46211/



Η Ευρώπη σε εξέλιξη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούνιος 2007
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consilium, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΚΕΠΠΑ, 2009,
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/P
DF/EL_PESC%202009_web.pdf



After 15 amazing years, Europe enters surreal phase,
http://www.ft.com/cms/s/1/9f905838-9f4f-11db-9e2e0000779e2340.html#axzz1couWjORW



Η Ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
irakl.ira.sch.gr/springofeuro/europe.htm



Σύνοψη
της
νομοθεσίας
της
Ευρωπαίκής
Ένωσης,
http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/index
_el.htm



Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/in
stitutions/article_7156_el.htm



Πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDispla
y.do?language=EL&id=43



http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/actions/internation
alaction_el.htm, παγκόσμιες δράσεις της Ε.Ε.
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http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16%209.htm,
άρθρο «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ»., Α.
Διαμαντόπουλος



http://www.aueb.gr/statistical-institute/e-vote/e_votech10.pdf, ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Π.Α.



http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t16/t16_3.htm,
άρθρο «η πολική αρκούδα πρέπει να συγκατοικήσει με τους
λύκους της Ευρωπης», του Α. ΖΑΧΟΥΛΑ



Gregor Schöllgen, «Η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας.
Επιστροφή στη διεθνή σκηνή», εκδόσεις Παπαζήση, 2005



http://www.kasoulides.com/uploads/files/gnomodotiseis/2105
08.pdf, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004-2009



http://www.kallioras.gr/content/view/171/9/ ,άρθρο
εφημερίδας, Λίβανος και Παλαιστινιακό «Αδ. Τύπος» (Ρίζου),
23 Σεπτεμβρίου 2006



http://www.amnesty.org.gr/libya-absolutely-inadequateresponse-of-european-states-to-refugees-trapped-inuncertainty, Άρθρο «Λιβύη: Απολυτως ανεπαρκης η
ανταποκριση των ευρωπαϊκων κρατων στους παγιδευμενους
στην αβεβαιοτητα προσφυγες»
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http://www.european-council.europa.eu/homepage/highlights/the-eu-stands-by-the-libyan-people(updated-on-23-september).aspx?lang=el, «Η ΕΕ στο πλευρό
του λαού της Λιβύης»



http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=ME
MO/11/565&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLangua
ge=en, Τι κάνει η ΕΕ για να υποστηρίξει τον λαό της Λιβύης;
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
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Θεσμοί στους οποίους δείχνουν εμπιστοσύνη οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Την εμπιστοσύνη
του 54% των Ευρωπαίων απολαμβάνει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σχετική πλειοψηφία των Ευρωπαίων
εμπιστεύεται και τους άλλους θεσμούς αλλά σε ποσοστά κάτω του
50%.
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Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζει το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι
Ευρωπαίοι πολίτες από την ΕΕ.
Σύμφωνα
με
το
ευρωβαρόμετρο
λιγότεροι
πολίτες
είναι
ευχαριστημένοι από τον δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας της ΕΕ. Λίγο
περισσότεροι από τους 4 στους 10 Ευρωπαίους δηλώνουν
ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από τη δημοκρατική
λειτουργία της ΕΕ.
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Τα δύο επόμενα γραφήματα απεικονίζουν την εμπιστοσύνη των
Ευρωπαίων πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.
Τα επίπεδα εμπιστοσύνης έχουν μειωθεί σε όλες τις χώρες εκτός της
Ελλάδας(+5%) και της Ισπανίας(+2%).
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Στην Επιτροπή η εμπιστοσύνη κυμαίνεται μεταξύ 61% στην Ιρλανδία
και στο Λουξεμβούργο και 26% στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Οι ευρωπαίοι πολίτες όσον αφορά στις δαπάνες του κοινοτικού
προϋπολογισμού προτιμούν να δίνεται προτεραιότητα στην
ανάπτυξη, στην απασχόληση, στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία και
στην παιδεία.
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Έρευνα ευρωβαρόμετρου 2010

Παρότι, η Ελλάδα και ειδικότερα η οικονομία της διανύει μια δύσκολη
περίοδο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις που είχε
στη χώρα η διεθνής οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η
ελληνική κοινή γνώμη, στην πλειονότητά της (64%), συνεχίζει να
τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ μίας Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης, με ένα νόμισμα το Ευρώ, εκφράζοντας,
εμμέσως πλην σαφώς, εμπιστοσύνη και προτίμηση στο ευρωπαϊκό
νόμισμα. Η μερίδα του ελληνικού δείγματος που φαίνεται
δυσαρεστημένη από τη μέχρι τώρα χρήση του νομίσματος και
τάσσεται κατά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης διαμορφώνεται στο 33%, δηλαδή παραμένει στα ίδια
επίπεδα με αυτά της προηγούμενης έρευνας (EB73.4: 64% υπέρ και
32% κατά). Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη εμφανίζεται εξίσου θετικά
διακείμενη προς το ευρωπαϊκό νόμισμα με ποσοστό 58%.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ικανοποιητική δύναμη και εργαλεία για να
υπερασπιστεί τα οικονομικά συμφέροντας της Ευρώπης στην
παγκόσμια οικονομία;
Έλληνες και ευρωπαίοι πολίτες εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πιστεύουν ότι έχει ικανοποιητική
δύναμη και εργαλεία για να υπερασπιστεί τα οικονομικά συμφέροντα
της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία (EL: 79% - EU27: 63%). Σο
ελληνικό ποσοστό είναι το 2ο υψηλότερο μετά από αυτό της Κύπρου
(CY: 82%).
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Έλληνες και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες, στην πλειονότητά τους,
συμφωνούν ότι οι παρούσες οικονομικές συγκυρίες απαιτούν
στενότερη και συστηματική συνεργασία μεταξύ των 27 κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού
και αποτελεσματικότερα την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση
(EL: 88% - EU27: 89%).
11
Ευρωβαρόμετρο ευρωπαϊκής Επιτροπής
Φθινόπωρο 2010
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Ποιά θεωρούν, Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες, τα σημαντικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους;

Ανοιξη 2009
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Υποστήριξη κοινών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ελληνική κοινή γνώμη, στην πλειονότητά της (62%), τάσσεται
υπέρ μίας Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, με ένα νόμισμα το
Ευρώ. Παρόλα αυτά σημαντική μερίδα του ελληνικού δείγματος
εκφράζει αντίθετη άποψη καθώς φαίνεται δυσαρεστημένη από τη
μέχρι τώρα χρήση του νομίσματος και τάσσεται κατά της Ευρωπαϊκής
Νομισματικής Ένωσης (EL: 38% - EU27: 33%). Η ευρωπαϊκή κοινή
γνώμη εμφανίζεται εξίσου θετικά διακείμενη προς το ευρωπαϊκό
νόμισμα με ποσοστό 61%.
Στην παρούσα έρευνα καταγράφεται το υψηλότερο (αρνητικό)
ποσοστό που έχει συγκεντρώσει το ελληνικό δείγμα, στα πλαίσια των
ερευνών του Ευρωβαρόμετρου, που τάσσεται κατά της προοπτικής
μιας μεγαλύτερης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την
ένταξη κι άλλων χωρών μέσα στα επόμενα χρόνια (κατά / EL: 57% EU27: 46%).
Αντίστοιχα, η παρούσα έρευνα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό
που έχει
συγκεντρώσει το ελληνικό δείγμα, στα πλαίσια των ερευνών του
Ευρωβαρόμετρου (υπέρ /
EL: 42% - EU27: 43%
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Ποσοστά επί τοις εκατό (%) προηγούμενων ερευνών όσων
υποστηρίζουν
την προοπτική μιας μεγαλύτερης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
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Νοέμβριος 2007

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι δράσεις της ΕΕ στον κόσμο.
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Η ανάλυση που ακολουθεί αναφέρεται στην γνώμη των
ερωτηθέντων για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Η
έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και
Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθμός των ευρωπαίων πολιτών που
για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α. και βοήθησε στην
διεξαγωγή των παρακάτω αποτελεσμάτων ανέρχεται στους 1692.

Α)Ποια είναι η γνώμη σας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Η.Π.Α.;

Θετική
Μερικές φορές
Θετική και
Αρνητική

Το 46% των Ευρωπαίων χαρακτηρίζει τις σχέσεις Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλοτε θετικές και
άλλοτε αρνητικές. Μόλις το 36% των ερωτηθέντων πιστεύει πως οι
σχέσεις που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική
είναι αρνητικές ενώ αντίθετη γνώμη έχει το 18%, το οποίο θεωρεί
πως η σχέση που έχουν είναι πολύ καλή.
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Β) Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. όσον αφορά
τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι…

ΙΔΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

Το 55% των ερωτηθέντων απάντησε πως σχετικά με τα ανθρώπινα
δικαιώματα έχουν διαφορετικές ιδέες η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
Αμερική. Μόλις το 45% των 163 Ευρωπαίων απάντησε πως οι ιδέες
που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες
πολιτείες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι ίδιες.
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Γ)Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. απέναντι στο
περιβάλλον είναι…

ιδια
διαφορετική

Το 91% των ερωτηθέντων εμφανίζεται να πιστεύει πως οι Ηνωμένες
πολιτείες αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαφορετικές
ανησυχίες για το περιβάλλον. Μόλις το 9% των ερωτηθέντων
απάντησε πως η ευαισθησία που χαρακτηρίζει τις δύο δυνάμεις για
το περιβάλλον είναι η ίδια.
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Δ) Η συμπεριφορά των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι
στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι…

ιδια
διαφορετικη

Σε ποσοστό 77% οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν πως η
συμπεριφορά που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στις
αναπτυσσόμενες χώρες είναι διαφορετική από τη συμπεριφορά που
έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις χώρες αυτές. Με τα
παραπάνω δεν φαίνεται να συμφωνεί το 23% των Ευρωπαίων
πολιτών που απαντά πως δεν πιστεύει πως υπάρχει διαφορά στην
συμπεριφορά των δύο δυνάμεων απέναντι στις αναπτυσσόμενες
χώρες.
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Ε) Οι Η.Π.Α. είναι ''μονομερείς'' και συχνά δρουν μόνες αγνοώντας
τα άλλα έθνη…
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Στην πλειοψηφία τους οι Ευρωπαίοι πολίτες, σε ποσοστό 94%,
συμφωνούν με την άποψη πως η Αμερική είναι "μονομερής" σε
θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολύ συχνά δρα μόνη της,
ξεχνώντας τι θέλουν ή τι ζητούν τα υπόλοιπα έθνη. Αντίθετη στάση
φαίνεται να κρατά μόνο το 6% των Ευρωπαίων το οποίο δεν
φαίνεται να ενστερνίζεται την παραπάνω άποψη .
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Στ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διστακτική και δρα αναποφάσιστα στις
διεθνείς σχέσεις.
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Το 96% των Ευρωπαίων πολιτών φαίνεται να συμφωνεί με την
άποψη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται συχνά διστακτική,
απρόθυμη και πολύ αργή στο να δράσει αποφασιστικά στις διεθνείς
σχέσεις. Αντίθετη άποψη εμφανίζεται να έχει μόνο το 6% των
Ευρωπαίων πολιτών το οποίο πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δρα
πιο αποφασιστικά.
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Z) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πράττει το σωστό τις περισσότερες φορές σε
παγκόσμια γεγονότα…
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Πολύ σημαντική είναι η άποψη των Ευρωπαίων για το αν η
Ευρωπαϊκή Ένωση πράττει στην πλειοψηφία των αποφάσεων της το
σωστό. Παρατηρούμε λοιπόν πως το 80% των ερωτηθέντων
απάντησε πως συμφωνεί με την άποψη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση
πράττει τις περισσότερες φορές το σωστό σε παγκόσμια
γεγονότα. Αντίθετη άποψη εμφανίζεται να έχει το 20% των
ερωτηθέντων που απάντησε πως διαφωνεί με την παραπάνω άποψη
και κατά συνέπεια δεν πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πράττει το
σωστό στην πλειοψηφία των παγκόσμιων γεγονότων.
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