
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π.Μ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας. Μια 
νέα Συνθήκη για μια 
αποτελεσματικότερη Ένωση;

Ζάχαρης Ηλίας  

A/M    M5/10  

Επιβλέπων Καθηγητής: Βοσκόπουλος Γεώργιος 



 

Πίνακας περιεχομένων 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ........................................................................................................................... 3 

Α ΜΕΡΟΣ. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΘΗΚΗΣ, ΑΡΘΡΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ............................... 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ......................................................................................................................... 5 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ‐ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ .............................. 6 

ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ‐ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ........................................................................................... 7 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ...................................... 8 

Τελωνειακή Ένωση και εμπόριο ................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

ΡΗΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.................................................................................................... 10 

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε............................................................ 13 

Ειδικές διατάξεις για τα θέματα Δικαστικής και Αστυνομικής Συνεργασίας ............... 16 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ................................................... 18 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ............................................................... 22 

ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ‐ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ .......... 26 

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ....................................... 28 

Πρωταρχικός στόχος η αποφυγή της χρεοκοπίας ........................................................ 28 

Άρθρο 122 ................................................................................................................. 29 

Άρθρο 123 ................................................................................................................. 30 

Άρθρο 125 ................................................................................................................. 31 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ...................................................................................................................... 33 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................... 35 

Β’ ΜΕΡΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ, ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ...... 40 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................... 40 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ .................................... 42 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ........................................ 47 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΡΩΣΙΑ.................................................................. 47 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ...................................................................................................... 49 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ LAEKEN ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ............................................ 53 

  1 



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ............................................................................................. 54 

1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ............................................................................................................ 54 

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ............................................................................................. 56 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ....................................................................................... 60 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ......... 61 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ....................................................................................................................... 65 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................... 67 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................... 71 

Ιστοσελίδες ................................................................................................................... 73 

ΠΙΝΑΚΕΣ ........................................................................................................................ 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 



 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η  Συνθήκη  της  Λισαβόνας  το  2007  αποτελεί  ορόσημο  για  την  πορεία  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Μέσα  σε  ένα  μακροσκελές  και  μερικές  φορές  δύσκολο 

προς  κατανόηση  κείμενο  τοποθετήθηκαν  το  όραμα,  οι  προοπτικές  και  οι 

κανόνες μίας Ένωσης η οποία διένυε μία περίοδο κρίσης. Αυτή η κρίση, η οποία 

είχε ξεκινήσει από το 2005 με την απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης από 

τα δημοψηφίσματα των λαών της Γαλλίας και της Ολλανδίας δημιούργησαν την 

επιτακτική ανάγκη για αναμόρφωση των σκοπών της Ένωσης. 

Για  πολλούς  αναλυτές,  το  κείμενο  που  υιοθετήθηκε  δεν  περιείχε  σημαντικές 

αλλαγές σε σχέση με αυτό της Συνταγματικής. Είχε όμως διαφορετικό όνομα. Σε 

μία  κίνηση  πολιτικής,  η  Ένωση  απέκτησε  ένα  πλαίσιο  μέσω  του  οποίου 

δημιουργούνταν νέοι θεσμοί, αρμοδιότητες και καινοτομίες τις οποίες είχε τόσο 

ανάγκη η Ένωση με σκοπό την ελάχιστη αντιπαράθεση και τους συμβιβασμούς 

ανάμεσα στα κράτη μέλη. Αυτοί οι συμβιβασμοί όμως είχαν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός κειμένου, το οποίο αν και είχε θεωρηθεί ως το τελευταίο βήμα 

προς την ολοκλήρωση της Ένωσης, εντούτοις εμπεριείχε πολλά αντικρουόμενα 

και δυσνόητα σημεία.  

Επίσης,  στη  δεδομένη  χρονική  στιγμή  της  επικύρωσής  του,  αποτελεί  μία 

μικρογραφία όλων εκείνων  των πολιτικών δυνάμεων οι οποίες διαμορφώνουν 

την πολιτική της Ένωσης σήμερα. Αυτές οι δυνάμεις πηγάζουν από το εσωτερικό 

περιβάλλον  της  Ένωσης,  όπου  οι  Ευρωπαίοι  πολίτες  επιδίωκαν  μία  πιο 

αντιπροσωπευτική δημοκρατία και διαφάνεια στις αποφάσεις της ένωσης αλλά 

και από το εξωτερικό όσον αφορά τις σχέσεις  της Ένωσης με  τη Ρωσία και  τις 

ΗΠΑ. 

Η Συνθήκη δοκιμάστηκε εξαρχής σε ένα δύσκολο περιβάλλον, στην μεγαλύτερη 

κρίση  την  οποία  αντιμετώπισε  η  Ευρώπη  μετά  το  Β`  Παγκόσμιο  Πόλεμο.  Στο 

νομικό  της  κομμάτι  κρίθηκε  ικανή  να  ανταπεξέλθει  στην  πρόκληση  μόνο  και 

μόνο  επειδή  η  δημιουργία  των  μηχανισμών  δεν  κρίθηκε  άκυρη  στα 
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συνταγματικά δικαστήρια των κρατών μελών και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει 

χρεοκοπία  κράτους  μέλους  της  Ένωσης.  Εντούτοις,  οι  προσφυγές  των  κρατών 

μελών στα εθνικά συνταγματικά τους δικαστήρια, από μόνη της εμπεριέχει ένα 

στοιχείο αμφισβήτησης του πολιτικού της κομματιού. Η αλληλεγγύη, την οποία 

ευαγγελίζεται  η  Συνθήκη προσέκρουσε  στις  εθνικές  πολιτικές.  Έτσι,  υπάρχει  η 

απαίτηση για πιο βαθιές μεταρρυθμίσεις ώστε η Ένωση να λειτουργήσει βάση 

των αρχών της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας αλλά 

και  του  Ευρωπαϊκού  οράματος  αλλά  και  να  δώσει  μία  συγκεκριμένη  πολιτική 

ανάπτυξης  και  κοινωνικής  συνοχής,  σημεία  τα  οποία  απουσιάζουν  από  την 

Ένωση σήμερα. 

Η  παρούσα  εργασία  επιδιώκει  μέσω  μίας  εκτενούς  ανάλυσης  της  διαθέσιμης 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας αλλά και συνεχούς ενημέρωσης για τις εξελίξεις οι 

οποίες  λαμβάνουν  χώρα  στην  Ένωση,  να  παρουσιάσει  τα  κύρια  σημεία  της 

Συνθήκης  της  Λισαβόνας  και  πώς  αυτά  αξιολογούνται  και  πρόκειται  να 

αλλάξουν  στο  μέλλον.  Η  δημιουργία  της  εργασίας  αντλεί  υλικό  από  δηλώσεις 

Ευρωπαίων  αξιωματούχων,  από  μία  σχετικά  περιορισμένη  επιστημονική 

βιβλιογραφία  και  από  άρθρα  δημοσιευμένα  σε  επιστημονικά  περιοδικά  του 

τομέα της Ευρωπαϊκής πολιτικής. 
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Α  ΜΕΡΟΣ.  Η  ΠΟΡΕΙΑ  ΠΡΟΣ  ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΝΘΗΚΗΣ,  ΔΟΜΗ  ΚΑΙ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ, ΑΡΘΡΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ  ΤΗΣ  ΣΥΝΘΗΚΗΣ  ΤΗΣ 

ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά μία πολιτική και οικονομική συνεργασία που είναι 

μοναδική  στην  ιστορία.  Πρόκειται  για  μία  εθελοντική  ένωση  με  παραχώρηση 

μέρους  της  κυριαρχίας  των  κρατών μελών που  την απαρτίζουν,  βασισμένη σε 

μία σειρά από συνθήκες και θεσμικά όργανα. Τα μέλη που την αποτελούν έχουν 

δεσμευτεί  σε  μία  διαδικασία  ενσωμάτωσης  υιοθετώντας  πολιτικές  και 

εναρμονίζοντας την εθνική τους νομοθεσία σε μία πληθώρα ζητημάτων όπως η 

τελωνειακή  ένωση,  το  εμπόριο  και  μία  ενιαία  αγορά  όπου  άνθρωποι  και 

εμπορεύματα  μπορούν  να  διακινούνται  ελεύθερα  μεταξύ  των  κρατών  μελών 

της.  

Η  νομική  ανάλυση  της  Συνθήκης  της  Λισαβόνας  (εφεξής  η  Συνθήκη)  αποτελεί 

βασική  προϋπόθεση  για  την  πληρέστερη  κατανόησή  της.  Πέρα  από  την 

ευρωπαϊκή της διάσταση αποτελεί ένα νομικό κείμενο το οποίο περιγράφει τις 

αρμοδιότητες  των  οργάνων που δημιουργούνται  στα πλαίσια  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που την απαρτίζουν καθώς και τις 

πιθανές  κυρώσεις που απορρέουν από  τη μη  συμμόρφωσή  τους με  τα  άρθρα 

της Συνθήκης.  

Η  νομική ανάλυση που επιχειρείται στο Πρώτο μέρος  της παρούσας  εργασίας 

αποσκοπεί  σε  μια  ανάλυση  των  σημαντικότερων  καινοτομιών  που  εισάγει  η 

Συνθήκη  όπως  στους  τομείς  και  στις  αρμοδιότητες  της  Ένωσης,  στο  χώρο 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, οι οποίες συνιστούν πιστή αντιγραφή 

των άρθρων ΙΙΙ‐257 έως ΙΙΙ‐277 της Συνταγματικής Συνθήκης, καθώς και στο ρόλο 

  5 



των  εθνικών Κοινοβουλίων  και  τις  εξωτερικές  σχέσεις  της  Ένωσης.  Το  γεγονός 

αυτό  συνιστά  επιβεβαίωση  του  ότι  η  νέα  Συνθήκη  ήταν  σε  μεγάλο  βαθμό 

αντιγραφή  της  Συνταγματικής  αλλά  με  διαφορετικό  όνομα1.    Στην  ουσία 

διατήρησε  το  status  quo  όπως  είναι  κοινά  αποδεκτό  σήμερα  από  την 

ακαδημαϊκή  κοινότητα2  εισάγοντας  όμως  και  μεγάλο  αριθμό  αλλαγών  τις 

οποίες διεκδικούσε η κοινωνία πολιτών της Ένωσης. 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ‐ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 

Στις 21 Ιουνίου 2007 πραγματοποιείται συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

της Ένωσης στις Βρυξέλλες με σκοπό την εξεύρεση μίας επιτακτικής λύσης στην 

αναπροσαρμογή της ισχύουσας συνθήκης ύστερα από μία στάσιμη περίοδο δύο 

ετών3    και  τη  σύγκληση  Διακυβερνητικής  Συνέλευσης  στην  Λισαβόνα  για  το 

σκοπό  αυτό.  Η  διακυβερνητική  Συνέλευση  τελικά  πραγματοποιείται  στη 

Λισαβόνα  στις  23  Ιουλίου  2007  όπου  δημιουργείται  το  κείμενο  της 

Μεταρρυθμιστικής  Συνθήκης  αλλά  η  τελική  έγκριση  του  κειμένου 

πραγματοποιείται  στις  18‐19  Οκτωβρίου  του  2007  και  υπογράφεται  στις  13 

Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. 

Ο πρόεδρος  της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε πως 

«τώρα  είναι  η  στιγμή  να  προχωρήσουμε  μπροστά»4  .  Η  συμφωνία  για  τη  νέα 

Συνθήκη αντιμετωπίστηκε με θετικά σχόλια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αφού άφηνε 

πίσω της μία περίοδο αμφισβήτησης και δυστοκίας την οποία είχαν επιφέρει η 

μη επικύρωση της Συνταγματικής Συνθήκης σε δημοψηφίσματα το 2005 από τη 

Γαλλία  (Μάιος)  και  την  Ολλανδία  (Ιούνιος).  Οι  δηλώσεις  των  Ευρωπαίων 

αξιωματούχων,  με  την  υπογραφή  της  Συνθήκης,  έκαναν  λόγο  για  μια  νέα 

περίοδο,  μετά  τη  στασιμότητα  και  παράλυση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  με  την 

                                                            
1 These Boots Are Gonna Walk All Over You. Διαθέσιμο στο: 
<http://www.brusselsjournal.com/node/2773 > [13 Δεκεμβρίου 2007]. 
2Raunio T. (2009), “National Parliaments and European Integration: What We Know and What we 
Should Know” ARENA Working Paper, No 2 σελ. 17‐18. 
3BRUSSELS EUROPEAN COUNCIL 21/22 JUNE 2007 PRESIDENCY CONCLUSIONS.Διαθέσιμο στο: 
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/07/2&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en>. [22 Ιουνίου 2007] 
4 EU Leaders Gather for Signing Ceremony. Διαθέσιμο στο: 
<http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,523143,00.html>. [13 Δεκεμβρίου 2007] 
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απόσυρση της Συνταγματικής Συνθήκης. Τα τρία σοβαρότερα ζητήματα τα οποία 

καλείτο  να  απαντήσει  η  Ένωση,  εκείνη  την  περίοδο,  ήταν  η  απειλή  του 

πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν, μία επικείμενη πολεμική σύρραξη στην Μέση 

Ανατολή καθώς και οι κλιματικές αλλαγές.5

Στις  3  Νοεμβρίου  του  2009  επικυρώνεται  από  την  Τσεχική  Δημοκρατία  και 

τελικά, η Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009 θέτοντας τέλος στις 

πολυετείς  διαπραγματεύσεις  σχετικά  με  θεσμικά  ζητήματα.  Η  συνθήκη  αυτή 

προσφέρει  στην  Ένωση  ένα  βασικό  νομικό  πλαίσιο  και  εκείνα  τα  απαραίτητα 

μέσα  με  τα  οποία  θα  μπορούσε  να  αντιμετωπίσει  τις  μελλοντικές  προκλήσεις 

αλλά και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών. 

ΜΙΑ  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ‐ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ 

ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Η  Συνταγματική  Συνθήκη  θα  αποτελούσε  ένα  τεράστιο  βήμα  σε  μία  σειρά 

μικρών βημάτων με επιμέρους συνθήκες προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με 

την  αποτυχία  της  δημιουργίας  μία  Συνταγματικής  Συνθήκης,  ο  σκοπός  της 

Συνθήκης  της  Λισαβόνας  ορίστηκε  (ως  ένα  μικρό  ρεαλιστικό  βήμα)  η 

βελτιστοποίηση  των άρθρων  των δύο  Συνθηκών,  αυτών δηλαδή  της  Συνθήκης 

Ίδρυσης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Άμστερνταμ)  και  της  Συνθήκης  Ίδρυσης  της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ρώμη). 

Σε  αυτή  την  περίπτωση,  η  Συνθήκη  δεν  καταργεί  ούτε  αντικαθιστά  τα 

προγενέστερα κείμενα των Συνθηκών τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν αλλά με 

τις τροποποιήσεις που εισάγονται από τη νέα Συνθήκη. Υπό την έννοια αυτή, η 

νέα  Συνθήκη  ακολουθεί  την  ήδη  γνωστή  μέθοδο  της  διαδοχής  Συνθηκών,  τις 

οποίες  διαπραγματεύονται  τα  κράτη  μέλη  (χωρίς  την  παρέμβαση 

«Συνέλευσης»), όπως έγινε και παλαιότερα με τη Συνθήκη της ΕΟΚ, τη Συνθήκη 

της  ΕΚΑΕ,  την  Ενιαία  Ευρωπαϊκή  Πράξη,  τη  Συνθήκη  του  Μάαστριχτ,  του 

Άμστερνταμ και της Νίκαιας. 

                                                            
5 For a stronger Europe. Διαθέσιμοστο: 
<http://www.welt.de/debatte/weblogs/Alan_Poseners_Blattkritik/article6065323/For‐a‐
stronger‐Europe.html >. [25 Ιουνίου 2008]. 
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Έτσι, η Συνθήκη Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μετονομάζεται σε Συνθήκη 

για  τη  Λειτουργία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  επακόλουθα  τα  άρθρα  της 

αναριθμούνται και αναδιατάσσονται. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ονομάστηκε και 

Τροποποιητική ή Μεταρρυθμιστική λόγω αυτών των αλλαγών που επέφερε στις 

προηγούμενες  δύο  συνθήκες  υιοθετώντας  όμως  στην  ουσία  μεγάλα  κομμάτια 

της  Συνταγματικής  Συνθήκης.6    Ο  λόγος  αυτής  της  ονομασίας  παραπέμπει 

σαφώς  σε  παραδοσιακή  αναθεώρηση  κατά  τα  πρότυπα  του  διεθνούς  δικαίου 

και αποστασιοποιείται από μια λογική συντακτικού τύπου. 

Οι  λόγοι  για  τους  οποίους  υπήρχε  ανάγκη  των  δύο  συνθηκών  ήταν  αφενός  η 

διεύρυνση της Ε.Ε και αφετέρου η ενίσχυση των μηχανισμών της Ένωσης για τη 

διευκόλυνση  και  αποτελεσματικότητα  στη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων. Με 

αυτόν  τον  τρόπο  θα  μπορούσε  να  απεμπλακεί  η  Ένωση  από  τη  στασιμότητα 

στην  οποία  βρισκόταν  μετά  την  αποτυχία  επικύρωσης  της  Συνταγματικής 

Συνθήκης,  υιοθετώντας  απαραίτητα  στοιχεία  για  τη  λειτουργία  της,  όπως  η 

δημοκρατική  νομιμοποίηση  των  αποφάσεων  της  Ένωσης  καθώς  και  η 

διαδικασίες  λήψεως  αποφάσεων  (διεύρυνση  των  περιπτώσεων  πλειοψηφίας 

αντί ομοφωνίας) και μεγαλύτερη διαφάνεια. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του εμπορίου λειτούργησε αρκετά καλά παρά 

την ανάγκη συμβίωσης των απόψεων 27 διαφορετικών κρατών μελών. Υπάρχει 

γενική  άποψη  ότι  στο  σύστημα  της  Ενιαίας  Αγοράς  (Single  European Market) 

υπάρχει  εμπιστοσύνη  από  τους  επενδυτές.7  Η  διευρυμένη  αυτή  αγορά 

προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην Ένωση αφού το μέγεθος θεωρείται 

καταλυτικός  παράγοντας  ανάπτυξης  στην  παγκοσμιοποιημένη  αγορά.8  Η 

                                                            
6 J.‐L. Quermonne, Le Traité  de Lisbonne au regard du Traité  Constitutionnel,  in Le Traité  de 
Lisbonne.  Reconfiguration ou déconstitutionnalisation de l’Union européenne? E. Brosset/C. 
Chevallier‐Covers/V.‐Edjaharian/C. Schneider, σελ. 5‐11. 
7 De Bièvre, D. and Dür, A. (2005). Constituency Interests and Delegation in European 
and American Trade Policy’, Comparative Political Studies, 38(10): 1271‐1296. 
8 Βοσκόπουλος Γ., (2009). Ευρωπαϊκή Ένωση: θεσμοί, πολιτικές, προκλήσεις, προβληματισμοί. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο σελ. 76. 
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διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  σε  αυτό  το  σύστημα  έχει  διαμορφωθεί  σε  μία 

περίοδο πενήντα ετών, από τη Συνθήκη της Ρώμης και μετά, και προσφέρει ένα 

μοντέλο για τις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης με το εξωτερικό.  

Η  διαδικασία  αυτή  περιγράφεται  στη  Συνθήκη  Λειτουργίας  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  από  το  άρθρο  218.  Με  αυτό  το  καθεστώς  η  Επιτροπή  προσφέρει  το 

στρατηγικό σχεδιασμό με το δικαίωμα της να διαπραγματεύεται συμφωνίες οι 

οποίες  υιοθετούνται  στη  συνέχεια  από  τα  κράτη  μέλη  στο  Συμβούλιο 

Εξωτερικών Υποθέσεων. 

Η  ΣΛΕΕ  επιβεβαιώνει  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  του  Κοινοβουλίου  με 

απλή πλειοψηφία για εκείνες τις συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Επιτροπή 

σε  θέματα  εμπορίου  και  επενδύσεων.  Επίσης,  το  Κοινοβούλιο  θέτει  τους 

στόχους  της  Ένωσης,  αφού  συμφωνεί  με  τις  προτεινόμενες  συμφωνίες  βάση 

στόχων.  Κατά  τη  διάρκεια  των  διαπραγματεύσεων  σε  διμερές  επίπεδο,  σε 

τεχνικό ή πολιτικό,  η  Επιτροπή αποτελεί  την αποκλειστική φωνή  της  Ένωσης.9 

Το  γεγονός  αυτό  διευκολύνει  τη  συνεργασία  σε  σχέση  με  άλλους  τομείς 

πολιτικής, όπως για περιβαλλοντικά ζητήματα όπου συμμετέχουν διαφορετικοί 

διαπραγματευτές σε κάθε επίπεδο συνομιλιών. 

Αυτή  η  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  διευκολύνει  την  συνεργασία  αλλά  και 

ενισχύει την εμπιστοσύνη την οποία χρειάζεται η Επιτροπή για να προχωρεί σε 

τέτοιου  είδους  διαπραγματεύσεις.  Επίσης,  σε  αυτές  τις  διαπραγματεύσεις 

μπορεί να συμμετέχει και το Συμβούλιο κατέχοντας συμβουλευτικό ρόλο. 

Πριν  από  τη  ΣΛΕΕ,  το  Συμβούλιο  ήταν  υπεύθυνο  για  την  υιοθέτηση  των 

νομοθεσιών,  μία  διαδικασία  στην  οποία  το  Κοινοβούλιο  δεν  διαδραμάτιζε 

κάποιο  ρόλο.  Μετά  τη  Συνθήκη  της  Λισαβόνας    χρησιμοποιείται  η  Συνήθης 

Νομοθετική Διαδικασία  (Ordinary Legislative Procedure) η οποία όμως απαιτεί 

περισσότερο  χρόνο.  Έτσι,  είναι  πιθανό  ότι  η  Επιτροπή  θα  αποκτήσει 

περισσότερες  δικαιοδοσίες  για  να  ασχολείται  με  την  πληθώρα  τεχνικών 

                                                            
9Young, A., (2003). Political Transfer and Trading‐Up? Transatlantic Trade in Genetically Modified 
Food and U.S. Politics”, World Politics 55 σ.σ. 457‐484. 
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διαδικασιών που απαιτούνται για τις εμπορικές συμφωνίες, αφήνοντας έτσι τη 

Συνήθη  Νομοθετική  Διαδικασία  μόνο  σε  σημαντικά  και  όχι  εξειδικευμένα 

ζητήματα εμπορικής νομοθεσίας. 

ΡΗΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Σύμφωνα με τη νέα Συνθήκη προβλέπεται για πρώτη φορά μεταξύ των κρατών 

μελών  και  μεταξύ  αυτών  και  της  Ε.Ε  ρήτρα  αλληλεγγύης  (Solidarity  Clause). 

Συγκεκριμένα, η Ένωση και τα κράτη μέλη της ενεργούν από κοινού, με πνεύμα 

αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από 

φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή με την κινητοποίηση όλων των μέσων που 

έχει  στη  διάθεσή  της    συμπεριλαμβανομένων  των  στρατιωτικών  μέσων.10 

Εξειδικεύεται η ρήτρα αλληλεγγύης σε περιπτώσεις όπως: 

1. Η  πρόληψη  τρομοκρατικής  απειλής  στο  έδαφος  των  κρατών  μελών,  η 

αποτροπή  κατάλυσης  των  δημοκρατικών  θεσμών  και  προστασία  του 

αμάχου πληθυσμού από τρομοκρατική επίθεση. 

2. Μετά  από  αίτηση  των  πολιτικών  αρχών  του  κράτους  μέλους,  σε 

περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής όπου τα υπόλοιπα 

κράτη  μέλη  στα  πλαίσια  του  Συμβουλίου  προσφέρουν  τη  συνδρομή 

τους. 

Όσον  αφορά  τη  διαδικασία  για  την  ενεργοποίηση  της  Ρήτρας  Αλληλεγγύης, 

αυτή ορίζεται μετά από απόφαση του Συμβουλίου μετά από κοινή πρόταση της 

Επιτροπής  και  του  Ύπατου  Εκπροσώπου.  Η  απόφαση  που  λαμβάνει  το 

Συμβούλιο  βασίζεται  σε  ομοφωνία  ενώ  παράλληλα  έχει  την  υποχρέωση 

ενημέρωσης του Κοινοβουλίου.  

Η  πρακτική  εφαρμογή  της  ρήτρας,  όμως,  σε  συνδυασμό  με  την  αρχή  της 

επικουρικότητας  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  δυσκολίες  και  προκλήσεις.  Ο  λόγος 

είναι  ότι  η  αρχή  της  επικουρικότητας  δεν  διευκολύνει  τη  δημιουργία  ενός 

μηχανισμού  ο  οποίος  στα  πλαίσια  της  αλληλεγγύης  θα  παρεμβαίνει  στη 

διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  των  κρατών  μελών.  Αυτός  ο  μηχανισμός 

                                                            
10 Άρθρο 222 της ΣΛΕΕ. 
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δυνητικά θα μπορούσε να επικαλύπτει  την κυριαρχία  των κρατών μελών ή  να 

παρεμβαίνει  σε  σημαντικό  βαθμό  στην  εσωτερική  τους  οργάνωση  σε  τομείς 

όπως  η  διασφάλιση  των  δημοκρατικών  αρχών,  η  προστασία  των  ατομικών 

δικαιωμάτων και την εθνική ασφάλεια. 

Ο  σχεδιασμός  του  Άρθρου  222  θα  μπορούσε  να  χαρακτηριστεί  υπερβολικά 

αισιόδοξος  και  μη  σαφής.  Οι  προβλέψεις  οι  οποίες  περιλαμβάνονται  στο 

συγκεκριμένο Άρθρο δεν εμπεριέχουν λεπτομέρειες στην εφαρμογή της ρήτρας 

οι  οποίες  θα  μπορούσαν  να  ξεκαθαρίσουν  τους  τομείς  εφαρμογής  της  ή  τους 

λόγους ενεργοποίησής της.  

«Οι  λεπτομερείς  διατάξεις  για  την  εφαρμογή  από  την  Ένωση  της  παρούσας 

ρήτρας  αλληλεγγύης  καθορίζονται  με  απόφαση  που  εκδίδεται  από  το 

Συμβούλιο,  μετά  από  κοινή  πρόταση  της  Επιτροπής  και  του  Ύπατου 

Εκπροσώπου  της  Ένωσης  για  θέματα  εξωτερικής  πολιτικής  και  πολιτικής 

ασφαλείας...  Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  παραγράφου  και  με  την  επιφύλαξη 

του Άρθρου 240,  το Συμβούλιο επικουρείται από την Επιτροπή Πολιτικής και 

Ασφάλειας, με τη στήριξη των δομών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της 

κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και από την επιτροπή του Άρθρου 71, 

οι οποίες υποβάλλουν στο Συμβούλιο ενδεχομένως κοινές γνώμες.»11

Η τρίτη παράγραφος απλά περιγράφει τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία το 

Συμβούλιο υιοθετεί  την   απόφαση σχετικά με  το λεπτομέρειες εφαρμογής  της 

ρήτρας  αλληλεγγύης.  Η  απουσία  όμως  οποιασδήποτε  αναφοράς  σε  λόγους 

ενεργοποίησης της ρήτρας ή σε οποιαδήποτε θεσμικά και λειτουργικά πλαίσια 

δημιουργεί  διαφορετικές  ερμηνείες  του  Άρθρου.  Είναι  πιθανόν  η  παράλειψη 

αυτών  των  στοιχείων  να  διευκόλυνε  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή  την 

δημιουργία  αυτού  του  Άρθρου,  αλλά  σήμερα  πρέπει  να  υπάρξει  ένας 

περισσότερο λεπτομερής σχεδιασμός του, ώστε να αποφεύγονται διαφορετικές 

ερμηνείες.  Η  έλλειψη  τέτοιων  λεπτομερειών  από  την  πρόβλεψη  για  τη  ρήτρα 

αλληλεγγύης  δημιουργεί  αμφισημίες  ακόμα  και  στην  περίπτωση  των  δασικών 

                                                            
11 Άρθρο 222 Παρ. 3 της ΣΛΕΕ. 
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πυρκαγιών  στην  Ελλάδα  στις  24  Αυγούστου  2007  όπου  υπάρχει  αρκετή 

βιβλιογραφία  ότι  η  Ελλάδα  δεν  είχε  ανάγκη  συνδρομής  του  ταμείου 

αλληλεγγύης από την Ένωση.12

Η αρχή της επικουρικότητας και το γεγονός ότι πολλές υπηρεσίες πληροφοριών 

των  κρατών μελών  δεν  θα ήταν  διατεθειμένες  να αποκαλύψουν στοιχεία  που 

έχουν  στην  κατοχή  τους  σχετικά  με  τρομοκρατικές  οργανώσεις  (όπως  στην 

περίπτωση  των  τρομοκρατικών  επιθέσεων  στο  Λονδίνο  το  2005)  είναι  μερικοί 

από  τους  λόγους  για  τους  οποίους  δυσχεραίνεται  η  πρακτική  εφαρμογή  της 

ρήτρας. 

Εντούτοις,  ο  πανικός  σχετικά  με  τον  Η1Ν1,  η  κρίση  που  προκλήθηκε  από  την 

ηφαιστειακή τέφρα το 2010 αλλά και οι δασικές πυρκαγιές σε Πορτογαλία και 

Ελλάδα  καθιστούν  αναγκαία  τη  δημιουργία  ενός  συγκεκριμένου  θεσμικού 

πλαισίου το οποίο θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν προκλήσεις 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η ρήτρα αλληλεγγύης αποτελεί πρόβλεψη της Συνθήκης υπό τη δικαιοδοσία του 

Ευρωπαϊκού  Δικαστηρίου.  Αν  και  μία  τέτοια  δικαιοδοσία  βασίζεται  σε 

θεωρητικό  επίπεδο,  υπάρχει  μία  γενικότερη  νομική  υποχρέωση  ότι  τα  κράτη 

μέλη  πρέπει  να  βοηθήσουν  στην  περίπτωση  που  κάτι  τέτοιο    τους  ζητηθεί.  Η 

ρήτρα θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με άλλα άρθρα της Συνθήκης όπως 

το 196 (σχετικά με την πολιτική προστασία), τα άρθρα 75, 83 και 88 (σχετικά με 

την  τρομοκρατία)  και  το 168  (σχετικά με  τη  δημόσια υγεία).  Αυτός  ο  μεγάλος 

αριθμός  προβλέψεων  που  υπάρχουν  στη  Συνθήκη,  δίνει  την  εντύπωση  ότι  το 

Άρθρο 22 είναι απλά η περιγραφή μίας διαδικασίας η οποία μεγιστοποιεί κατά 

κάποιο  τρόπο  την  εφαρμογή  των  άλλων  προβλέψεων.  Εντούτοις,  μία  τέτοια 

μινιμαλιστική  προσέγγιση  δεν  ανταποκρίνεται  στο  επιδιωκόμενο  πνεύμα  της 

                                                            
12 Την ίδια αντιμετώπιση «απολαμβάνει» και η Πορτογαλία στις δασικές πυρκαγιές το 2005. Αν 
και οι αναφορές περί κατάχρησης της αλληλεγγύης από τις δύο χώρες προέρχονται από 
ερευνητικά κέντρα και δεν απηχούν τις προθέσεις της Ένωσης, αυτές δεν παύουν να υπάρχουν, 
βλ. σχετικά Von Ondarza N., Parkes R., (2010), The EU in the face of disaster, German Institute for 
Foreign and Security Affairs, Απρίλιος σελ. 3. 
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Συνθήκης  ειδικά  με  την  αναφορά  στην  κινητοποίηση  όλων  των  διαθέσιμων 

πόρων της Ένωσης για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους κρίσεων. 

Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο χρήζει αναφοράς είναι και η πρόβλεψη 

για  το  έδαφος  της  Ένωσης  όσον  αφορά  την  ενεργοποίηση  της  ρήτρας.  Η 

πρόβλεψη  αυτή  θα  πρέπει  να  εξειδικευτεί  όσον  αφορά  την  προέλευση  της 

κρίσης (αν δηλαδή η κρίση προέρχεται από το εξωτερικό της Ένωσης) καθώς και 

την  πιθανότητα  τρομοκρατικής  επίθεσης  σε  πρεσβεία  κράτους  μέλους  στο 

εξωτερικό. 

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Η προσάρτηση με τη μορφή Δήλωσης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

(εφεξής  ο  Χάρτης)  ενισχύει  την  αρμοδιότητα  της  Ένωσης  να  εισάγει  ρήτρες 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στις συμφωνίες τις οποίες υπογράφει.13 Ο Χάρτης, ο 

οποίος καταρτίστηκε στο πλαίσιο συνέλευσης στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι 

των  ευρωπαϊκών  θεσμικών  οργάνων,  εκπρόσωποι  των  εθνικών  κοινοβουλίων, 

νομικοί, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, είχε ήδη 

εγκριθεί ως σύσταση και ως  κείμενο αναφοράς από  το Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο 

της  Νίκαιας  τον  Δεκέμβριο  του  2000.  Πρόκειται  για  κείμενο  συμπληρωματικό 

της  Ευρωπαϊκής  Σύμβασης  των  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου,  την  οποία  έχει 

θεσπίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και στην οποία πλέον προσέρχεται η Ένωση 

ως νομική οντότητα. 

Η σημασία της συγκεκριμένης δήλωσης είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία 

της  Ένωσης,  σε  ένα  ενιαίο  κείμενο  συγκεντρώνονται  το  σύνολο  των  αστικών, 

πολιτικών,  οικονομικών και  κοινωνικών δικαιωμάτων  των πολιτών  της Ένωσης 

αλλά  και  όσων  διαμένουν  σε  αυτήν.  Αποβλέπει  στην  προστασία  των 

θεμελιωδών  δικαιωμάτων  των  πολιτών  απέναντι  στις  πράξεις  των  θεσμικών 

οργάνων της Ένωσης. 

 

                                                            
13Για μία εκτενέστερη ανάλυση στις ρήτρες θεμελιωδών δικαιωμάτων βλ. Riedel Ε, Will H, 
(2001), Human Rights Clauses in external agreements of the EC, University of Manheim σελ. 766‐
783. 
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Όπως αναφέρεται στο προοίμιο του Χάρτη: 

«η Ένωση εδράζεται στις αδιαίρετες οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπου,  της  ελευθερίας,  της  ισότητας  και  της αλληλεγγύης  ερείδεται στις 

αρχές  της  δημοκρατίας  και  του  κράτους  δικαίου.  Η  Ένωση  τοποθετεί  τον 

άνθρωπο  στην  καρδιά  της  δράσης  της,  καθιερώνοντας  την  ιθαγένεια  της 

Ένωσης  και  δημιουργώντας  έναν  χώρο  ελευθερίας,  ασφάλειας  και 

δικαιοσύνης»14

Συγκεκριμένα προβλέπονται η: 

1. Αξιοπρέπεια  στο  Κεφάλαιο  1  (ανθρώπινη  αξιοπρέπεια,  δικαίωμα  στη 

ζωή,  δικαίωμα  στην  ακεραιότητα  του  προσώπου,  απαγόρευση  των 

βασανιστηρίων  και  των  απάνθρωπων  εξευτελιστικών  ποινών  ή 

μεταχείρισης,  απαγόρευση  της  δουλείας  και  της  καταναγκαστικής 

εργασίας), 

2. Ελευθερία στο Κεφάλαιο 2 (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, 

σεβασμός  της  ιδιωτικής  και  οικογενειακής  ζωής,  προστασία  των 

δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα,  δικαίωμα  γάμου  και  δικαίωμα 

δημιουργίας οικογένειας, ελευθερία σκέψης συνείδησης και θρησκείας, 

ελευθερία  έκφρασης  και  πληροφόρησης,  ελευθερία  του  συνέρχεσθαι 

και  συνεταιρίζεσθαι,  ελευθερία  των  τεχνών  και  των  επιστημών, 

δικαίωμα  εκπαίδευσης,  επαγγελματική  ελευθερία  και  δικαίωμα  στην 

εργασία,  ελευθερία  ίδρυσης  επιχείρησης  δικαίωμα  ιδιοκτησίας, 

δικαίωμα  ασύλου,  προστασία  σε  περίπτωση  απομάκρυνσης, 

επαναπροώθησης και απέλασης). 

3. Ισότητα  στο  Κεφάλαιο  3  (ισότητα  έναντι  του  νόμου,  μη  διάκριση, 

πολιτισμική,  θρησκευτική  και  γλωσσική  πολυμορφία,  ισότητα  ανδρών 

και  γυναικών,  δικαιώματα  του  παιδιού,  δικαιώματα  των  ηλικιωμένων, 

ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες). 

                                                            
14Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010/C 83/0) 
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4. Αλληλεγγύη  στο  Κεφάλαιο  4  (δικαίωμα  στην  πληροφόρηση  και  στη 

διαβούλευση  με  τους  εργαζομένους  στο  πλαίσιο  της  επιχείρησης, 

δικαίωμα  διαπραγματεύσεων  και  συλλογικών  ενεργειών,  δικαίωμα 

πρόσβασης  στις  υπηρεσίες  ευρέσεως  εργασίας,  προστασία  έναντι 

αδικαιολόγητης  απόλυσης,  δίκαιοι  και  ισότιμοι  όροι  εργασίας, 

απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των εργαζόμενων 

νέων,  οικογενειακή  και  επαγγελματική  ζωή,  κοινωνική  ασφάλεια  και 

κοινωνική  αρωγή,  προστασία  της  υγείας,  πρόσβαση  σε  υπηρεσίες 

γενικού  οικονομικού  ενδιαφέροντος,  προστασία  του  περιβάλλοντος, 

προστασία των καταναλωτών). 

5. Ιθαγένεια στο Κεφάλαιο 5  (δικαίωμα  του  εκλέγειν  και  του  εκλέγεσθαι 

κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δικαίωμα του εκλέγειν 

και  του  εκλέγεσθαι  κατά  τις  δημοτικές  εκλογές,  δικαίωμα  χρηστής 

διαχείρισης,  δικαίωμα  πρόσβασης  στα  έγγραφα,  διαμεσολαβητής, 

δικαίωμα  αναφοράς,  ελεύθερη  κυκλοφορία  και  διαμονή,  διπλωματική 

και προξενική προστασία). 

6. Δικαιοσύνη  στο  Κεφάλαιο  6  (δικαίωμα  πραγματικής  προσφυγής  και 

αμερόληπτου  δικαστηρίου,  τεκμήριο  αθωότητας  και  δικαιώματα 

υπεράσπισης,  αρχές  νομιμότητας  και  αναλογικότητας  αξιόποινων 

πράξεων και ποινών, δικαίωμα του προσώπου να μην δικάζεται ή να μην 

τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη). 

Με την εξαίρεση της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου15, πλέον ο Χάρτης 

αποκτάει δεσμευτική νομική ισχύ για τα 25 κράτη μέλη της Ένωσης, ενώ επίσης 

αποκτάει ένα πιο μοντέρνο και επίκαιρο χαρακτήρα, σε σχέση με τα δικαιώματα 

στη  Σύμβαση  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  το  1950,  όπως  η  προστασία  των 

προσωπικών δεδομένων και η βιοηθική. Υιοθετώντας μια πιο σύγχρονη γλώσσα, 

σύμφωνα με ορισμένες εθνικές νομοθεσίες, αναγνωρίζει άλλους τρόπους πλην 

του γάμου για τη δημιουργία οικογένειας και δεν μιλά πλέον για  γάμο μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, αλλά απλώς για γάμο. 

                                                            
15 Πρωτόκολλο Αρ 30 σχετικά με την Εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
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Η αρχή της επικουρικότητας (όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια) διέπει τις γενικές 

διατάξεις  οι  οποίες  έχουν ως  στόχο  να  καθορίσουν  τους  δεσμούς  μεταξύ  του 

Χάρτη  της  Ευρωπαϊκής  Σύμβασης  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου  (ΕΣΔΑ),  καθώς 

και  να  καθορίσουν  το  πεδίο  εφαρμογής  του  Χάρτη.  Οι  αρχές  του  Χάρτη 

εφαρμόζονται στα κράτη μέλη (στις κεντρικές και στις περιφερειακές και τοπικές 

αρχές) όταν εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία.  

Οι ρήτρες ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελούν ένα εργαλείο για την εφαρμογή 

του Διεθνούς Δικαίου  των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.   Ωστόσο,    μέχρι στιγμής 

δεν  έχουν αξιοποιηθεί  σε  όλη  τους  την  έκταση  κυρίως  για πολιτικούς  λόγους.  

Σύμφωνα με τον Vanhamme, η Ένωση φροντίζει να ενεργοποιεί τις ρήτρες μόνο 

σε  περίπτωση  σοβαρών  παραβιάσεων,  αποφεύγοντας  να  λάβει  μέτρα  που 

μπορεί  να θεωρηθεί ότι θίγουν  την  κυριαρχία  του  τρίτου  κράτους.16    Για  τους 

Riedel και Will,   η εφαρμογή της ρήτρας αποτελεί το ύστατο μέσο,   όταν έχουν 

αποτύχει  οι  διαπραγματεύσεις.17    Εντούτοις,    υπάρχουν  περιπτώσεις 

εφαρμογής  τους18  καθώς  και  περιπτώσεις  συμφωνιών  που  δεν  υπεγράφησαν 

λόγω της άρνησης των αντισυμβαλλομένων της Ένωσης να δεχτούν τις ρήτρες. 

Σε  κάθε περίπτωση,  τα αποτελέσματα  των ρητρών στην πράξη δεν αποτελούν 

νομικό, αλλά πολιτικό πρόβλημα.19 Η ρήτρες δίνουν στην Ένωση και στα κράτη 

μία νομική δυνατότητα.  Η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας αποτελεί ζήτημα 

των αρμόδιων πολιτικών οργάνων.   

Ειδικές διατάξεις για τα θέματα Δικαστικής και Αστυνομικής Συνεργασίας 

Οι περισσότερες αλλαγές που επιφέρει η Συνθήκη της Λισσαβόνας σε επίπεδο 

επιμέρους πολιτικών αφορούν τον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 

Υποθέσεων.  Βασικότερη  αλλαγή  αποτελεί  η  κατάργηση  του  σημερινού  τρίτου 

πυλώνα  και  η  εφαρμογή  των  κοινοτικών  κανόνων  στα  θέματα  ποινικής  και 

αστυνομικής  συνεργασίας.  Ταυτόχρονα  προωθούνται  νέες  ρυθμίσεις  και 

τροποποιούνται  υφιστάμενες  με  στόχο  τη  υλοποίηση  πλέον  κοινών  πολιτικών 
                                                            
16 Vanhamme, 2008, σελ. 145. 
17 Riedel & Will, 2001, σελ. 773 
18 Για ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, βλ. απόφαση 2011/106/ΚΕΠΠΑ, ΕΕ L 043/0031 σχετικά 
με τη λήψη μέτρων κατά της Ζιμπάμπουε. 
19 Riedel & Will, 2001, σελ. 773. 
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σε επίπεδο ΕΕ.   Κατά συνέπεια εφόσον το σύστημα των πυλώνων καταργείται, 

οι  υφιστάμενες  αποφάσεις  πλαίσιο,  κοινές  θέσεις  και  συμβάσεις  θα 

αντικατασταθούν με κανονισμούς ή οδηγίες. 

Οι σημαντικότερες αλλαγές  γενικής φύσης σε αυτούς  τους  τομείς μπορούν να 

συνοψιστούν ως ακολούθως: 

1. Εγκαταλείπεται  η  διαδικασία  διαβούλευσης  και  η  ομοφωνία  (με 

ελάχιστες εξαιρέσεις) και γενικά θα ακολουθείται η συνήθης νομοθετική 

διαδικασία με ειδική πλειοψηφία σε επίπεδο Συμβουλίου. 

2. Η  Επιτροπή  αποκτά  δικαιοδοσία  να  ασκεί  προσφυγή  λόγω  παράβασης 

ενώπιον  του  ΔΕΚ  και  για  τα  θέματα  του  τωρινού  τρίτου  πυλώνα 

διαδραματίζοντας  έτσι  πλήρως  το  ρόλο  της  ως  θεματοφύλακα  των 

Συνθηκών. 

3. Το  γενικό  σύστημα δικαιοδοσίας  του ΔΕΚ  επεκτείνεται  πλήρως  και  στα 

θέματα  του  τωρινού  τρίτου  πυλώνα  περιλαμβανομένων  και  των 

πράξεων  των  οργάνων  της  Ένωσης  σε  αυτό  τον  τομέα.  Η  Συνθήκη 

καταργεί  τους  περιορισμούς  και  τις  παρεκκλίσεις  που  προβλέπονται 

σήμερα, σχετικά με τις παραβιάσεις των Κρατών Μελών. Παραμένουν οι 

εξαιρέσεις  που  αφορούν  την  αναλογικότητα  επιχειρησιακών  δράσεων 

της αστυνομίας, τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια20 

4. Δημιουργείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου μια Μόνιμη Επιτροπή για το 

συντονισμό  της  επιχειρησιακής  συνεργασίας  σε ψηλό  τεχνικό  επίπεδο. 

Παρόλο που η Συνθήκη δεν είναι ξεκάθαρη στο θέμα αυτό φαίνεται ότι 

κατά συνέπεια η Επιτροπή του άρθρου 36 (CATS) καταργείται. 

Επίσης, σημαντική καινοτομία αποτελεί η πρόβλεψη για ειδική νομική βάση για 

την εφαρμογή  της αρχής  της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων, 

τους  τομείς  του  ουσιαστικού  ποινικού  δικαίου,  για  την  συνεργασία  μεταξύ 

αρχών  των  κρατών  μελών,  την  προσέγγιση  κανόνων  ποινικής  δικονομίας  και 

τέλος για  μέτρα προς πρόληψη του εγκλήματος. 

                                                            
20 Άρθρο 240 της ΣΛΕΕ. 
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Όσον αφορά  τη Eurojust,  αυτή αποκτά περισσότερες  επιχειρησιακές  εξουσίες, 

ενώ  προβλέπεται  η  δυνατότητα  σύστασης  Ευρωπαϊκής  Εισαγγελίας  με 

διευρυμένο πεδίο δράσης.  

Όσον  αφορά  τη  δικαστική  συνεργασία  σε  αστικές  υποθέσεις,  αξίζει  να 

σημειωθεί ότι σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων συνεχίζει να ισχύει 

το  ισχύον  καθεστώς,  δηλαδή  τα  νομοθετικά  μέτρα  θα  λαμβάνονται  με  ειδική 

πλειοψηφία  και    τη  διαδικασία  συναπόφασης  εκτός  από  τα  θέματα  του 

οικογενειακού δικαίου για τα οποία διατηρείται η ομοφωνία και η διαβούλευση 

με  το  κοινοβούλιο.  Εισάγεται  μάλιστα  και  ένα  αυστηρότερο  κριτήριο  για  τα 

οικογενειακά θέματα αφού ενδυναμώνεται ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων  

μέσω ειδικής διάταξης που προβλέπει ότι αρκεί η αρνητική γνώμη ενός εθνικού 

κοινοβουλίου  για  να  εμποδιστεί  η  υιοθέτηση  προτεινόμενων  μέτρων  στο 

οικογενειακό δίκαιο. 

Τέλος,  διευρύνονται  οι  τομείς  αστικού  δικαίου  στους  οποίους  η  ΕΕ  έχει 

αρμοδιότητα να υιοθετήσει μέτρα.  

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Μία  από  τις  σημαντικότερες  αρμοδιότητες  που  αποκτάει  η  Ένωση  είναι  ο 

τομέας  της  Εξωτερικής  Πολιτικής  και  Άμυνας.  Το  προοίμιο  της  Συνθήκης  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ήδη  θεωρούσε  ότι  ένας  σημαντικός  σκοπός  της  Ένωσης 

είναι  η  εφαρμογή  μίας  Κοινής  Εξωτερικής  Πολιτικής  και  Πολιτική  Ασφαλείας 

καθώς  κι  η  δημιουργία  ενός  πλαισίου  πολιτικής  άμυνας  που  θα  οδηγούσε  σε 

κοινή άμυνα. Ο συγκεκριμένος μάλιστα τομέας αποτελεί σημαντικό βήμα προς 

της  δημιουργία  ενός  ομοσπονδιακού  κράτους  όπως  μπορεί  να  φανεί  στον 

πίνακα 1. 

Η Ένωση ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας  (Common 

Foreign and Security Policy):   

α)  καθορίζοντας τους γενικούς της προσανατολισμούς  

β) εκδίδοντας αποφάσεις που καθορίζουν: 
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i) τις δράσεις που αναλαμβάνει η Ένωση  

ii) τις θέσεις που λαμβάνει η Ένωση,  

iii) τους λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των αποφάσεων 

των σημείων i)  και ii)  και  

γ)    ενισχύοντας  τη συστηματική συνεργασία μεταξύ  των κρατών μελών 

για  την  άσκηση  της  πολιτικής  τους.  Προσδιορίζει  τα  στρατηγικά 

συμφέροντα της Ένωσης και εάν αυτό επιβάλλεται από έκτακτες διεθνείς 

εξελίξεις,  ο  πρόεδρος  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  συγκαλεί  έκτακτη 

σύνοδο  αυτού  για  τον  καθορισμό  των  στρατηγικών  κατευθυντήριων 

γραμμών της πολιτικής της Ένωσης ως προς τις εξελίξεις αυτές.  

Η δημιουργία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων  (Foreign Affairs Council) 

αποσκοπεί  στη  λειτουργία  ενός  οργάνου  το  οποίο  θα  καταρτίζει  την  κοινή 

εξωτερική  πολιτική  και  πολιτική  ασφαλείας  και  θα  λαμβάνει  τις  αναγκαίες 

αποφάσεις  για  τον  καθορισμό και  την  εφαρμογή  της  εν  λόγω πολιτικής βάσει 

των γενικών προσανατολισμών και στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών που 

καθορίζει  το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο.    Η  ανάλυση  της  διαδικασίας  λήψης 

αποφάσεων για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική αναλύεται στον Πίνακα 2. 

Η  κοινή  εξωτερική  πολιτική  και  πολιτική  ασφαλείας  θα  υλοποιείται  από  τον 

Ύπατο  Εκπρόσωπο  και  από  τα  κράτη  μέλη  με  τη  χρησιμοποίηση  των  εθνικών 

μέσων  και  των  μέσων  της  Ένωσης.21    Ο  Ύπατος  Εκπρόσωπος  εκπροσωπεί  την 

Ένωση για ζητήματα που εμπίπτουν στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφαλείας.   Διεξάγει τον πολιτικό διάλογο με τρίτους εξ ονόματος της Ένωσης 

και εκφράζει τη θέση της Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και στις διεθνείς 

διασκέψεις.    Κατά  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  του,    ο  ύπατος  εκπρόσωπος 

επικουρείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Υπηρεσία  Εξωτερικής  Δράσης  (European 

External  Action  Service).  Η  Υπηρεσία  αυτή  συνεργάζεται  στενά  με  τις 

διπλωματικές  υπηρεσίες  των  κρατών  μελών  και  απαρτίζεται  από  υπαλλήλους 

                                                            
21 Άρθρο 218 της ΣΛΕΕ. 
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των  αρμοδίων  διευθύνσεων  της  Γενικής  Γραμματείας  του  Συμβουλίου  και  της 

Επιτροπής  καθώς  και  αποσπασμένο  προσωπικό  των  εθνικών  διπλωματικών 

υπηρεσιών.  

Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (Common Security and Defense Policy) 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας  της  Ένωσης.  Εξασφαλίζει  στην  Ένωση  σε  σημαντικό  βαθμό 

επιχειρησιακή  ικανότητα βασισμένη σε μη στρατιωτικά  και  στρατιωτικά μέσα. 

Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός 

του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με 

όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Η Ένωση μπορεί να κάνει χρήση των 

στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων και σε αποστολές εκτός  της Ένωσης 

προκειμένου  να  διασφαλίζει  τη  διατήρηση  της  ειρήνης,    την  πρόληψη  των 

συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας,  σύμφωνα με τις αρχές 

του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.  

Η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών βασίζεται στα μέσα που παρέχουν τα κράτη 

μέλη.  Τα  κράτη  μέλη  θέτουν  στη  διάθεση  της  Ένωσης,  για  την  εφαρμογή  της 

κοινής  πολιτικής  ασφάλειας  και  άμυνας,  στρατιωτικές  και  μη  στρατιωτικές 

δυνατότητες,    προκειμένου  να  συμβάλουν  στους  στόχους  που  καθόρισε  το 

Συμβούλιο.  Τα κράτη μέλη που συγκροτούν μεταξύ τους πολυεθνικές δυνάμεις 

μπορούν επίσης να θέτουν τις δυνάμεις αυτές στη διάθεση της κοινής πολιτικής 

ασφάλειας  και  άμυνας.  Τα  κράτη  μέλη  δεσμεύονται  να  βελτιώσουν 

προοδευτικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες.22

Ο  Ευρωπαϊκός  Οργανισμός  Άμυνας23  (European  Defence  Agency)  έχει  ως 

αποστολή:  α)  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 

β) να προωθεί την εναρμόνιση των επιχειρησιακών αναγκών και την καθιέρωση 

                                                            
22Άρθρο 222 της ΣΛΕΕ. 
23Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, 
http://europa.eu/legislation_summaries/foreign_and_security_policy/cfsp_and_esdp_implemen
tation/r00002_el.htm 
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αποτελεσματικών  και  συμβατών  μεθόδων  προμηθειών  γ)  να  υποβάλλει 

προτάσεις  για  πολυμερή  σχέδια  προς  εκπλήρωση  των  στόχων  από  άποψη 

στρατιωτικών  δυνατοτήτων  και  να  εξασφαλίζει  τον  συντονισμό  των 

προγραμμάτων που εκτελούν τα κράτη μέλη,  καθώς και  τη διαχείριση ειδικών 

προγραμμάτων  συνεργασίας  δ)  να  στηρίζει  την  έρευνα  στον  τομέα  της 

αμυντικής  τεχνολογίας,  να  συντονίζει  και  να  σχεδιάζει  κοινές  ερευνητικές 

δραστηριότητες  και μελέτες σχετικά με  τεχνικές  λύσεις ανταποκρινόμενες στις 

μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες,   ε)   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.  

Ο  Ευρωπαϊκός  Οργανισμός  Άμυνας  είναι  ανοιχτός  σε  κάθε  κράτος  μέλος  που 

επιθυμεί  να  συμμετάσχει  σε  αυτόν.  Το  Συμβούλιο  εκδίδει,    με  ειδική 

πλειοψηφία,    απόφαση  καθορισμού  του  καταστατικού,  της  έδρας  και  των 

κανόνων λειτουργίας του Οργανισμού.  Στην απόφαση αυτή λαμβάνεται υπόψη 

ο  βαθμός  πραγματικής  συμμετοχής  στις  δραστηριότητες  του  Οργανισμού. 

Συγκροτούνται ειδικές ομάδες στο εσωτερικό του Οργανισμού,   απαρτιζόμενες 

από  τα  κράτη  μέλη  που  εκτελούν  κοινά  σχέδια.  Ο  Οργανισμός  εκτελεί  τα 

καθήκοντά του σε συνεργασία με την Επιτροπή αναλόγως των αναγκών. 

Τα  κράτη  μέλη  που  πληρούν  υψηλότερα  κριτήρια  στρατιωτικών  δυνατοτήτων 

και  έχουν  αναλάβει  δεσμευτικότερες  υποχρεώσεις  ενόψει  των  πλέον 

απαιτητικών  αποστολών,    θεσμοθετούν  στο  πλαίσιο  της  Ένωσης  μόνιμη 

διαρθρωμένη  συνεργασία.24  Όσοι  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στη  μόνιμη 

διαρθρωμένη συνεργασία γνωστοποιούν την πρόθεσή τους στο Συμβούλιο και 

στον  ύπατο  εκπρόσωπο  της  Ένωσης  για  θέματα  εξωτερικής  πολιτικής  και 

πολιτικής  ασφαλείας.  Εντός  τριών  μηνών  από  τη  γνωστοποίηση  αυτή,    το 

Συμβούλιο  εκδίδει  απόφαση  για  την  καθιέρωση  της  μόνιμης  διαρθρωμένης 

συνεργασίας και για την κατάρτιση του καταλόγου των συμμετεχόντων κρατών 

                                                            
24 Πρωτόκολλο σχετικά με τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία η οποία θεσπίζεται με το Άρθρο 
28Α της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθέσιμο στο:< http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0153:0155:EL:PDF>. 
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μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία μετά από διαβούλευση 

με τον ύπατο εκπρόσωπο.  

Το κράτος μέλος που θα θελήσει, σε μεταγενέστερο στάδιο, να συμμετάσχει στη 

μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο Συμβούλιο 

και  στον  ύπατο  εκπρόσωπο.  Το  Συμβούλιο  εκδίδει  απόφαση  η  οποία 

επιβεβαιώνει  τη  συμμετοχή  του  συγκεκριμένου  κράτους  μέλους,  το  οποίο 

πληροί  τα  κριτήρια  και  αναλαμβάνει  τις  δεσμεύσεις  του.    Το  Συμβούλιο 

αποφασίζει  με  ειδική  πλειοψηφία  μετά  από  διαβούλευση  με  τον  ύπατο 

εκπρόσωπο  και  στη  ψηφοφορία  λαμβάνουν  μέρος  μόνο  τα  μέλη  του 

Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.  

Σύμφωνα  με  τη  νέα  Συνθήκη,  αντικαθίσταται  η  ισχύουσα  διάκριση  μεταξύ 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας,  από  μία  (ενιαία)  Ευρωπαϊκή 

Ένωση που διαθέτει  νομική προσωπικότητα,  με  συνέπεια μόνον  η  Ευρωπαϊκή 

Ένωση  να  έχει  εξουσία  συνάψεως  διεθνών  συμφωνιών  στους  τομείς  της 

αρμοδιότητάς  της  ή  να  είναι  μέλος  διεθνών  οργανισμών.  Η  δημιουργία  μίας 

ενιαίας οντότητας από τη νέα Συνθήκη θα μπορούσε να καταργήσει το σύγχυση 

μεταξύ  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει έκθεση της Βουλής των Λόρδων στην Αγγλία.25

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ 

Ένα  ιδιαίτερα  σημαντικό  κομμάτι  της  ΣΛΕΕ  αποτελούν  οι  προβλέψεις  και  οι 

αρμοδιότητες  των  θεσμικών  οργάνων  της  Ένωσης.  Το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο 

βάση  αυτών  των  προβλέψεων  μετεξελίσσεται  σε  θεσμικό  όργανο  ενώ  η 

Επιτροπή (άρθρο 17 ΕΕ) διατηρεί το ρόλο της ως προς την άσκηση νομοθετικής 

πρωτοβουλίας  και  του  φύλακα  των  Συνθηκών.  Υπήρχε  σχεδιασμός  για  την 

περίοδο 2009‐2014 να αποτελείται από έναν Επίτροπο για κάθε κράτος μέλος, 

ενώ από το 2014  επρόκειτο να μειωθεί  ο αριθμός των Επιτρόπων στα δύο τρίτα 

(18 Επίτροποι για τα 27 κράτη μέλη) στο πλαίσιο συστήματος διορισμού τους εκ 

περιτροπής.  

                                                            
25 10th Report of Session 2007–08. The Treaty of Lisbon: an impact assessment. HOUSE OF LORDS 
(2008) σελ. 19. 
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«…ασκεί  καθήκοντα  πολιτικού  ελέγχου  και  συμβουλευτικά  καθήκοντα  υπό 

τους  όρους  που  προβλέπονται  στις  Συνθήκες.  Εκλέγει  τον  πρόεδρο  της 

Επιτροπής.»26

Σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  εκλέγεται  από  το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάση εκλογικής διαδικασίας. 

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του με ειδική πλειοψηφία για 

δυόμισι έτη, η δε θητεία του είναι άπαξ ανανεώσιμη.» 27

Το   Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  (άρθρο 15   ΣΕΕ), απαρτίζεται από τον Πρόεδρό του, 

τον  Πρόεδρο της Επιτροπής και τους αρχηγούς κρατών μελών ή κυβερνήσεων. 

Προεδρεύεται πλέον από μόνιμο Πρόεδρο διορισμένο  για δυόμιση  χρόνια  και 

με  δυνατότητα  ανανεώσεως  μία  φορά.  Αντικαθίσταται  έτσι  η  εκ  περιτροπής 

εξαμηνιαία  προεδρία  και  ευθυγραμμίζεται  η  προεδρία  του  Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου με την προεδρία των άλλων οργάνων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

Επιτροπή).  

«Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ασκεί, υπό την  ιδιότητά του αυτή 

και στο επίπεδό του, την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα που 

άπτονται  της  κοινής  εξωτερικής  πολιτικής  και  πολιτικής  ασφαλείας,  με  την 

επιφύλαξη  των  αρμοδιοτήτων  του  ύπατου  εκπροσώπου  της  Ένωσης  για 

θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.» 28

Ο Πρόεδρος  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου θα αντιπροσωπεύει  την  Ένωση στις 

διεθνείς  σχέσεις  και  θα  συντονίζει  τις  εργασίες  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου 

ενώ δεν θα μπορεί να ασκεί καθήκοντα σε κράτος μέλος καθότι δεν μπορεί να 

ασκεί εθνικό αξίωμα.29

«Το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο,  αποφασίζοντας  με  ειδική  πλειοψηφία  και  με  τη 

συμφωνία  του  προέδρου  της  Επιτροπής,  διορίζει  τον  ύπατο  εκπρόσωπο  της 

                                                            
26 Άρθρο 9Α Παρ. 1 Συνθήκης της Λισαβόνας 
27 Άρθρο 9Β Παρ. 5 
28 Άρθρο 9Β 
29 Ibid 
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Ένωσης  για  θέματα  εξωτερικής  πολιτικής  και  πολιτικής  ασφαλείας.  Το 

Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  δύναται  να  τον  απαλλάξει  από  τα  καθήκοντά  του  με 

την ίδια διαδικασία» 30

Αντίθετα, το Συμβούλιο των Υπουργών διατηρεί την κατ’ εξάμηνο εκ περιτροπής 

προεδρία με εξαίρεση το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που προεδρεύεται 

από  τον  διοριζόμενο  από  το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  «Ύπατο  Εκπρόσωπο»  ο 

οποίος  μπορεί  να  υποβάλλει  την  παραίτησή  του  εφόσον  του  το  ζητήσει  ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Ο    Ύπατος  Εκπρόσωπος    της  Ένωσης  για    θέματα    Εξωτερικής  Πολιτικής  και 

Πολιτικής  Ασφάλειας»  που  είναι  συγχρόνως  και  Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής, 

καλύπτεται  από  το  Άρθρο  9Ε  της  Συνθήκης,  ενώ  δημιουργείται    υπ’  αυτόν  

«Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης» σύμφωνα με την Παράγραφο 3 του 

ιδίου  άρθρου.  Οι  αρμοδιότητες  του  Επιτρόπου  για  τις  εξωτερικές  σχέσεις 

συγχωνεύονται πλέον με εκείνες του Ύπατου Εκπροσώπου.  

Το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιορίζεται από το 2009 σε 750 μέλη. Κάθε κράτος 

μέλος θα εκπροσωπείται ανάλογα με τον πληθυσμό, με ελάχιστο 6 και μέγιστο 

96  βουλευτές.  Ενισχύονται  οι  νομοθετικές  εξουσίες  του  Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  αφού  βάση  των  δημοσιονομικών  διατάξεων  ενισχύονται  οι 

εξουσίες  επί  του  προϋπολογισμού31    καθώς  και  οι  εξουσίες  όσον  αφορά  τη 

σύναψη διεθνών συμφωνιών. 

«Το  Δικαστήριο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  περιλαμβάνει  το  Δικαστήριο,  το 

Γενικό Δικαστήριο και ειδικευμένα δικαστήρια. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  εξασφαλίζει  την  τήρηση  του  δικαίου  κατά  την  ερμηνεία  και  την 

εφαρμογή των Συνθηκών.» 32

Οι αρμοδιότητες του   Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνει 

το  Δικαστήριο  (πρώην  ΔΕΚ),  το  Γενικό  Δικαστήριο  (πρώην  ΠΕΚ)  και  τα 

                                                            
30Άρθρο 9Ε Παρ. 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας. 
31Δημοσιονομική διάταξη 257 
32Άρθρο 9ΣΤ Παρ. 1. 
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ειδικευμένα δικαστήρια (έως τώρα μόνο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της 

ΕΕ),  εκτείνονται  στο  σύνολο  των  αρμοδιοτήτων  της  Ένωσης  και  μάλιστα  στο 

πεδίο  ελευθερίας,  ασφάλειας  και  δικαιοσύνης  (άρθρο  267  ΣΛΕΕ).  Η  διάταξη 

αυτή αποσκοπεί στην αποφόρτιση των υποθέσεων που καλείται να διαχειριστεί 

το Δικαστήριο. 

Επιπλέον,  ενισχύεται  η  αρμοδιότητα  του  Δικαστηρίου  για  την  επιβολή  κατά 

κράτους μέλους που παραβιάζει τη Συνθήκη κατ’ αποκοπή ποσού ή χρηματικής 

ποινής33  και  προβλέπεται  επείγουσα  προδικαστική  συνεργασία,  ιδίως  όταν 

πρόκειται για πρόσωπο υπό κράτηση (άρθρο 267  ΣΛΕΕ). Τέλος, διευρύνονται οι 

περιπτώσεις  βάσει  των  οποίων  αναγνωρίζεται  έννομο  συμφέρον  φυσικών  ή 

νομικών προσώπων  για  την άσκηση προσφυγής ακυρώσεως  (άρθρο 263  εδ. 4 

ΣΛΕΕ). 

«Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

έκθεση  αξιολόγησης  των  οικονομικών  της  Ένωσης  βασιζόμενη  στα 

αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ιδίως όσον αφορά τις επισημάνσεις στις 

οποίες  προέβησαν  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  και  το  Συμβούλιο  βάσει  του 

άρθρου 276.» 34

Όμως  σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  υπάρχουν  εξαιρέσεις  όσον  αφορά    την 

αρμοδιότητά  του  έλεγχου  του  κύρους  και  της  αναλογικότητας  των 

επιχειρησιακών  δράσεων  της  αστυνομίας  καθώς  και  των  εθνικών  μέτρων  που 

αφορούν την τήρηση της δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. Εξάλλου, 

το Δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική 

και  την  πολιτική  ασφάλειας  (άρθρα  23  ΣΕΕ  και  275  ΣΛΕΕ).    Παραμένει  όμως, 

δυνάμει  της  ιδίας  διατάξεως,  αρμόδιο  ως  προς  τον  έλεγχο  της  νομιμότητας 

αποφάσεων,  που  προβλέπουν  περιοριστικά  μέτρα  κατά  φυσικών  ή  νομικών 

προσώπων, που θεσπίζει το Συμβούλιο.35

                                                            
33 Άρθρο 260 της ΣΛΕΕ. 
34 Άρθρο 269 της ΣΛΕΕ. 
35Άρθρο 275 της ΣΛΕΕ. 
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ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ‐ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 

«Η  οριοθέτηση  των  αρμοδιοτήτων  της  Ένωσης  διέπεται  από  την  αρχή  της 

δοτής  αρμοδιότητας.  Η  άσκηση  των αρμοδιοτήτων  της  Ένωσης  διέπεται  από 

τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.» 36

Ετυμολογικά  ο  όρος  επικουρικότητα  (subsidiarity)  προέρχεται  από  τη  λατινική 

λέξη  subsidium  που  σήμαινε  εφεδρεία  ή  πιο  συγκεκριμένα  εφεδρικά 

στρατεύματα.37    Σύμφωνα  με  αυτό  τον  ορισμό  η  έννοια  της  επικουρικότητας 

προβλέπει την παρέμβαση των δυνάμεων για το καλό εκείνων που βρίσκονται 

σε δύσκολη κατάσταση.  Στην περίπτωση  της Ένωσης,  ο όρος αναφέρει ότι  για 

μερικά  εθνικά  ζητήματα  η  Ένωση  μπορεί  να  μην  έχει  την  απαραίτητη 

πληροφόρηση ώστε να λάβει αποφάσεις. Έτσι, θα ήταν καλύτερη η διευθέτηση 

αυτών των ζητημάτων από τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών. 

«Σύμφωνα  με  την  αρχή  της  επικουρικότητας,  στους  τομείς  οι  οποίοι  δεν 

υπάγονται  στην  αποκλειστική  της  αρμοδιότητα,  η  Ένωση  παρεμβαίνει  μόνο 

εφόσον  και  κατά  το  βαθμό  που  οι  στόχοι  της  προβλεπόμενης  δράσης  δεν 

μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη…»38

Ως  προς  τις  αρχές  λειτουργίας  πρέπει  να  επισημανθεί  η,  κάθε  άλλο  παρά 

συμβολική,  συμμετοχή  των    Εθνικών  Κοινοβουλίων  στη  λήψη  αποφάσεων,  η 

οποία προβλεπόταν στη Συνταγματική Συνθήκη,   αλλά ενισχύεται  τώρα ακόμη 

περισσότερο. Σε ειδική διάταξη (άρθρο 12   ΣΕΕ) ήδη προβλεπόταν το δικαίωμα 

των εθνικών Κοινοβουλίων να ενημερώνονται  για  τα υπό θέσπιση νομοθετικά 

μέτρα  της  Ένωσης,  να  συμμετέχουν  στους  μηχανισμούς  αξιολόγησης  των 

πολιτικών  της  Ένωσης  στο  χώρο  ελευθερίας,  ασφάλειας  και  δικαιοσύνης,  να 

μετέχουν στη διαδικασία αναθεώρησης  των Συνθηκών και,  ιδίως,  να ελέγχουν 

την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.  

                                                            
36Άρθρο 3Β Παρ 1 της Συνθήκης 
37 Endo K. (1994), The Principle of Subsidiarity: From Johannes Althusius to Jacques Delors, 
Hokkaido Law Review, Vol. 43, No 6, σελ. 632. 
38Άρθρο 3Β Παρ 3 της Συνθήκης 
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Το  Πρωτόκολλο  για  την  εφαρμογή  των  αρχών  της  επικουρικότητας  και  της 

αναλογικότητας  τροποποιήθηκε  για  να  περιλάβει  ένα  σύστημα  «έγκαιρης 

προειδοποίησης»  8  εβδομάδων  από  της  γνωστοποιήσεως  σ’  αυτό  ενωσιακής 

πρότασης.  Το  εθνικό  κοινοβούλιο  θα  μπορεί  καταθέτοντας  αιτιολογημένη 

γνώμη να εκθέτει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η πρόταση δεν είναι 

συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας. Αν μάλιστα, η αιτιολογημένη γνώμη 

με  την  οποία  αμφισβητείται  η  τήρηση  της  αρχής  της  Επικουρικότητας, 

συγκεντρώνει  το  ένα  τρίτο  των  ψήφων  που  χορηγούνται  στα  εθνικά 

Κοινοβούλια (κάθε εθνικό κοινοβούλιο έχει δύο ψήφους), η υπό θέσπιση πράξη 

χρήζει  ειδικής  αιτιολογίας  και  ο  συντάκτης  (ιδίως  η  Επιτροπή)  πρέπει  να 

επανεξετάσει την πρόταση και ενδεχομένως να την αποσύρει. 

Στο  άρθρο  8  του  Πρωτοκόλλου  προβλέπεται  και  σχετική  προσφυγή  στο 

Δικαστήριο με πρωτοβουλία του εθνικού Κοινοβουλίου για την περίπτωση που 

μία νομοθετική πράξη εκδοθεί  τελικώς,  ενώ το εθνικό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι 

υφίσταται παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας.  

«Ελέγχει επίσης τη νομιμότητα των λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης 

που προορίζονται να παράγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων.»39

Στην  περίπτωση  αυτή  το  Πρωτόκολλο  προβλέπει  ότι  το  Δικαστήριο  είναι 

αρμόδιο  για  την  εκδίκαση  προσφυγής  που  ασκείται  από  κράτος  μέλος  ή 

διαβιβάζεται  από  κράτος  μέλος  εξ  ονόματος  του  εθνικού  Κοινοβουλίου  ή 

σώματος του εν λόγω Κοινοβουλίου. Ο εν λόγω έλεγχος δεν αφορά το σύνολο 

της πράξεως, αλλά μόνο το ζήτημα της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας. 

Η  αναρμοδιότητα,  παράβαση  ουσιώδους  τύπου  ή  παράβαση  της  Συνθήκης 

κείται  εκτός  του  πεδίου  του  ελέγχου  που  προβλέπεται  στη  διάταξη  αυτή  του 

Πρωτοκόλλου.  

Το μείζον  ερώτημα πάντως παραμένει αν η απονομή αυτής  της  επιπρόσθετης 

εξουσίας  στα  εθνικά  κοινοβούλια  συνεπάγεται  ότι  η  Συνθήκη  στην 

πραγματικότητα παρεμβαίνει στις  εθνικές συνταγματικές‐νομικές  τάξεις. Ως εκ 

                                                            
39 Άρθρο 263 της ΣΛΕΕ. 

  27 



τούτου,  παραμένουν  βάσιμες  οι  ανησυχίες  ότι  η  ενίσχυση  του  ρόλου  τους 

μπορεί να επιφέρει ανάσχεση της ενοποιητικής διαδικασίας και τη φαλκίδευση 

των θεσμών της ένωσης.40

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ 

Πρωταρχικός στόχος η αποφυγή της χρεοκοπίας 

Για πολλούς αναλυτές, η Συνθήκη της Λισαβόνας κατάφερε σε σημαντικό βαθμό 

να ανταποκριθεί στη κρίση του δημοσιονομικού χρέους της Ευρώπης. Το ευρύ 

και  ευέλικτο  σχήμα  της  επέτρεψε  μία  σειρά  πολιτικών  δράσεων  για  τη 

διαχείριση  της  κρίσης  με  την  αποφυγή  της  χρεοκοπίας  ενός  κράτους  μέλους. 

Επίσης, το υπάρχον πλαίσιο διαμόρφωσε εκείνες τις μελλοντικές ρυθμίσεις που 

θα  είναι  αναγκαίες  για  την  ενδυνάμωση  της  Ένωσης  και  την  αποφυγή 

παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.  

Η  πρόκληση  την  οποία  κλήθηκε  να  αντιμετωπίσει  η  Ένωση  το  2010  ήταν  η 

αποφυγή  χρεοκοπίας  ενός  κράτους  μέλους,  με  άλλους  παράγοντες,  όπως  η 

ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή, να παραμένουν ως δευτερεύοντα ζητήματα. 

Η  ύπαρξη  αυτού  του  στόχου  αποτυπώνεται  ξεκάθαρα  σε  κάθε  δήλωση 

Ευρωπαίου  αξιωματούχου  το  2010.41  Η  πιθανότητα  χρεοκοπίας  εκείνη  τη 

χρονική  περίοδο  θα  σήμαινε  στην  ουσία  την  κατάρρευση  των  τραπεζών  οι 

οποίες είχαν επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα και την περαιτέρω ενίσχυσή τους 

από  χρήματα φορολογούμενων στις  χώρες  στις  οποίες  είχαν  την  έδρα  τους.42 

Πολιτικά, η δεύτερη διάσωση τραπεζών, με τον παραπάνω τρόπο, μέσα σε τρία 

χρόνια  μετά  την  κατάρρευση  της  Lehman  Brothers,  θα  σήμαινε  την  πολιτική 

αυτοκτονία των κυβερνήσεων της  Ένωσης. 

                                                            
40Ιωακειμίδης Π.Κ. (2008) Η Συνθήκη της Λισαβόνας: Παρουσίαση, Ανάλυση, Αξιολόγηση, 
Θεμέλιο, Αθήνα σελ. 92. 
41 Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του τότε νεοδιοριζόμενου επιτρόπου οικονομικών Όλι Ρεν, ότι η 
Ελλάδα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει. Βλ. EU's Rehn: Greece will not default. Διαθέσιμο στο: 
<http://www.reuters.com/article/2010/04/15/us‐eu‐rehn‐idUSTRE63E12320100415>.  [15 
Απριλίου 2010]. 
42 Ενδεικτικά η έκθεση των βρετανικών τραπεζών σε ομόλογα του ελληνικού, πορτογαλικού και 
ισπανικού δημοσίου ανερχόταν το 2010 σε 100 δισεκατομμύρια  στερλίνες. Βλ. Debt crisis: UK 
banks sitting on £100bn exposure to Greece, Spain and Portugal. Διαθέσιμο στο: 
<http://www.guardian.co.uk/business/2010/apr/28/debt‐turmoil‐bank‐crisis‐fears >. [28 
Απριλίου 2010]. 
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Εντούτοις,  περαιτέρω  μεταρρυθμίσεις  είναι  αναγκαίες  για  μία  καλύτερη 

δημοσιονομική  προσαρμογή,  αν  και  τέτοιες  αλλαγές  θα  είναι  δύσκολο  να 

υιοθετηθούν στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η απάντηση της Ένωσης 

ήταν πετυχημένη για δύο λόγους: 

Πρώτον: Υπήρξε σημαντική αλλαγή στη νοοτροπία των ευρωπαίων ηγετών όσον 

αφορά τις αλλαγές οι οποίες έπρεπε να υιοθετηθούν και 

Δεύτερον: Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Η ευελιξία και το εύρος της Συνθήκης αποδείχθηκε επωφελής στην αποφυγή της 

χρεoκοπίας  ενώ  παράλληλα  μπόρεσε  να  δώσει  το  θεσμικό  πλαίσιο  μέσα  στο 

οποίο τα όργανα της ένωσης θα αντιμετώπιζαν την κρίση.  

Άρθρο 122 

Τόσο  ο  Μηχανισμός  όσο  και  το  Ταμείο  Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας 

δημιουργήθηκαν βάση του Άρθρου 122.  Σύμφωνα με αυτό: 

«Με την επιφύλαξη άλλων διαδικασιών που προβλέπονται στις Συνθήκες, το 

Συμβούλιο,  προτάσσει  της  Επιτροπής,  μπορεί  να  θεσπίζει,  σε  πνεύμα 

αλληλεγγύης  μεταξύ  κρατών  μελών,  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  την 

αντιμετώπιση  της  οικονομικής  κατάστασης,  ιδίως  εάν  ανακύψουν  σοβαρές 

δυσκολίες  στον  εφοδιασμό  με  ορισμένα  προϊόντα,  ιδίως  στον  τομέα  της 

ενέργειας.»43

Βάση  της  αλληλεγγύης  μεταξύ  των  κρατών  μελών  της  Ένωσης,  μπορούν  να 

ληφθούν δράσεις από την Ένωση για τη χρηματοδότηση ενός κράτους μέλους το 

οποίο αντιμετωπίζει κρίση για την οποία δεν ευθύνεται αυτό. Σύμφωνα με την 

Ένωση,  η  κρίση  την  οποία  αντιμετωπίζουν  οι  χώρες  της  περιφέρειας  προήλθε 

από  καταστάσεις  εισαγόμενες  από  την  κρίση  στις  ΗΠΑ,  διαπίστωση  η  οποία 

αμφισβητείται.44

                                                            
43Άρθρο 122 Παρ. 1 της ΣΛΕΕ. 
44Ιδιαίτερα για την περίπτωση της Ελλάδας, η διαπίστωση αυτή τυγχάνει ευρείας 
αντιπαράθεσης λόγω του ισχυρισμού για παραποιημένα δημοσιονομικά στοιχεία από τις 
στατιστικές αρχές της χώρας. 
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Αυτή  τη  διαπίστωση  αμφισβητήθηκε  και  από  το  Γερμανικό  Συνταγματικό 

Δικαστήριο το οποίο, αν και ενέκρινε τις δράσεις της Γερμανίας, διεμήνυσε ότι 

θα  έβλεπε  αρνητικά  οποιαδήποτε  περαιτέρω  ενίσχυση  του  μηχανισμού 

σταθερότητας.45 Εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε, το άρθρο 122 προσφέρει μία 

δυνατότητα  ευελιξίας ώστε  να  επιτρέψει  στο  Ταμείο  Σταθερότητας  να  δράσει 

ανεπηρέαστα. 

Το  πρόβλημα,  όμως,  επικεντρώνεται  στο  Μηχανισμό  Σταθερότητας,  ο  οποίος 

είναι θεσμός της επιτροπής, και οριοθετείται από την παράγραφο 2 του Άρθρου 

122. 

«…το  Συμβούλιο,  προτάσσει  της  Επιτροπής,  μπορεί  να  αποφασίσει  να  του 

χορηγήσει  (στο  κράτος μέλος  που αντιμετωπίζει  την  κρίση),  υπό  ορισμένους 

όρους,  χρηματοδοτική  ενίσχυση  της  Ένωσης.  Ο  πρόεδρος  του  Συμβουλίου 

ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη ληφθείσα απόφαση.»46

Το πρόβλημα έγκειται στο ορισμό τον οποίο θα δώσει το Κοινοβούλιο, το οποίο 

αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους, μετά από την ενημέρωση από τον 

Πρόεδρο του Συμβουλίου.  

Άρθρο 123 

Σύμφωνα με το Άρθρο 123: 

«Απαγορεύονται  οι  υπεραναλήψεις  ή  οποιουσδήποτε  άλλου  είδους 

πιστωτικές  διευκολύνσεις  από  την  Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  ή  από  τις 

κεντρικές  τράπεζες  των  κρατών  μελών…προς  θεσμικά  και  λοιπά  όργανα  ή 

οργανισμούς  της  Ένωσης,  κεντρικές  κυβερνήσεις  απαγορεύεται  επίσης  να 

αγοράζουν  απευθείας  χρεόγραφα  από  τους  Οργανισμούς  ή  τους  φορείς 

αυτούς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα»47

                                                            
45Why Merkel Remains Opposed to Euro Bonds. Διαθέσιμο στο: 
<http://feltor.wordpress.com/2011/11/25/why‐merkel‐remains‐opposed‐to‐euro‐bonds/> [25 
Νοεμβρίου 2011] 
46Άρθρο 122 Παρ. 2 της ΣΛΕΕ. 
47Άρθρο 123 Παρ. 1 της ΣΛΕΕ. 
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Το  συγκεκριμένο  άρθρο  το  οποίο  έχει  χαρακτηριστεί  και  ως  “no  bailout”48 

απαγορεύει  από  την  Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  να  αγοράζει  οποιοδήποτε 

χρέος  ή  να  δανείζει  χρήματα  σε  ένα  κράτος  μέλος  ακόμα  και  σε  περιόδους 

κρίσης.  Αυτό  που  συμβαίνει  μέσω  του  Προγράμματος  Αγοράς  Ομολόγων 

(Securities  Market  Programme)  το  οποίο  αγοράζει  ομόλογα  των  υπό  κρίση 

κρατών μελών στη δευτερογενή αγορά ομολόγων χαρακτηρίζεται περισσότερο 

ως μηχανισμός παροχής  ρευστότητας  και  όχι  μηχανισμός αποκλιμάκωσης  των 

τιμών των ομολόγων. Συγκεκριμένα από το Μάιο του 2010, με αποκορύφωση το 

καλοκαίρι  του  ίδιου  έτους,49    η  ΕΚΤ  αγόρασε  κρατικά  ομόλογα  ύψους  78  δις 

ευρώ με το μισό αυτού του ποσού να είναι ελληνικά κρατικά ομόλογα. 

Άρθρο 125 

«…Κανένα  κράτος  μέλος  δεν  ευθύνεται  για  τις  υποχρεώσεις  που 

αναλαμβάνουν  οι  κεντρικές  κυβερνήσεις,  οι  περιφερειακές,  τοπικές  ή  άλλες 

δημόσιες αρχές, άλλοι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις 

άλλου  κράτους  μέλους,  ούτε  τις  αναλαμβάνει,  με  την  επιφύλαξη  των 

αμοιβαίων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων για την από κοινού εκτέλεση ενός 

συγκεκριμένου έργου.»50

Το  Άρθρο  125  επίσης  αποκαλείται  “no‐bail‐out  clause”.  Εντούτοις  νομικά,  ο 

χαρακτηρισμός  αυτός  δεν  έχει  βάση.  Ο  λόγος  είναι  ότι  με  τη  διάσωση  της 

Ελλάδας  δεν  μεταφέρθηκαν  οι  υποχρεώσεις  στην  Ένωση  ή  την  Ευρωπαϊκή 

Κεντρική  Τράπεζα.  Δηλαδή,  κανένα  κράτος  μέλος  δεν  ανέλαβε  υποχρεώσεις 

έναντι  του  δημόσιου  χρέους  της  Ελλάδας  ή  των  άλλων  χωρών,  ακόμα  και  αν 

υπάρχει  η  δέσμευση  τους  να  τιμήσουν  αυτές  τις  δεσμεύσεις  αν  κριθεί 

απαραίτητο (σε περίπτωση χρεοκοπίας των εν λόγω χωρών).  

Το  συγκεκριμένο  άρθρο  αποτέλεσε  πεδίο  αντιπαραθέσεων  αναγκάζοντας  το 

Συμβούλιο  να  υποστηρίξει  επανειλημμένα  ότι  ο Μηχανισμός  δεν  αποτελούσε 
                                                            
48Ελεύθερη μετάφραση «δεν πηδώ με αλεξίπτωτο». Αναφέρεται στις δυνατότητες διάσωσης 
μίας οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
49 ECB Bond Buy Freeze Continues, 1 Bln Euros Matures.Διαθέσιμο στο: 
<http://www.reuters.com/article/2011/06/20/ecb‐bonds‐idUSFLAKHE7OV/20110620>. [20 
Ιουνίου 2011] 
50Άρθρο 125 Παρ. 1 της ΣΛΕΕ. 

  31 



μεταφορά υποχρεώσεων από την Ελλάδα προς τα κράτη‐μέλη. Ειδικότερα στην 

περίπτωση  της  Ελλάδας,  δόθηκαν  διμερή  δάνεια  και  το  υπάρχον  χρέος  δεν 

αναλήφθηκε  από  τους  συμβαλλόμενους.  Παράλληλα,  αν  και  τα  κράτη  μέλη 

παρέχουν εγγυήσεις προς το Ταμείο, ούτε αυτά ούτε το ταμείο είναι υπεύθυνα 

για το χρέος του κράτους‐μέλους. 

Η  αντιμετώπιση  της  πρόσφατης  κρίσης  βάση  του  κειμένου  της  Λισαβόνας 

θεωρείται από πολλούς επιτυχής αφού μέχρι σήμερα έχει αποφευχθεί η στάση 

πληρωμών μίας χώρας μέλους προς τους εξωτερικούς δανειστές της. Το νομικό 

κείμενο  της  Συνθήκης  προσέδωσε  όλα  εκείνα  τα  εργαλεία  και  τους 

περιορισμούς  που  θα  ήταν  απαραίτητα  για  την  αντιμετώπιση  μίας  τέτοιας 

πιθανότητας.  Για  τους  υποστηρικτές  αυτής  της  άποψης,  το  Σύμφωνο 

Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης  ήταν  το  κλειδί  προς  αυτήν  την  κατεύθυνση 

(Stability and Growth Pact) μαζί με τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος στα 

Πρωτόκολλα της Συνθήκης.  

Τελικά, οι νομικές προβλέψεις για την αντιμετώπιση της χρεοκοπίας υπάρχουν 

στο κείμενο της Συνθήκης. Αυτό που λείπει από το κείμενο είναι οι προτάσεις 

για την αντιμετώπιση της κρίσης.  

Το  σημαντικό  ερώτημα που παραμένει αφορά  τις  προθέσεις  της  Ένωσης  στην 

αντιμετώπιση  της  κρίσης.  Κατά  την  έναρξη  της  δημοσιονομικής  κρίσης  χρέους 

στην  Ευρωζώνη  το  2010  παραβλέφθηκε  μία  σημαντική  λεπτομέρεια.  Η  κρίση 

χρέους δεν ήταν αποτέλεσμα των διαφορετικών στατιστικών προσεγγίσεων της 

Ελλάδας  για  την  εισδοχή  της  στη  ζώνη  του Ευρώ. Η  κρίση στην ουσία  έχει ως 

έναρξη το 2007 και βασίζεται σε δύο λόγους: 51

1. Στη  διάσωση  των  τραπεζών  με  ποσά  των  φορολογούμενων  ώστε  να 

αποφευχθεί  μία  πιθανή  κατάρρευση  του  χρηματοπιστωτικού 

συστήματος γεγονός το οποίο εκτόξευσε το χρέος των κυβερνήσεων. 

                                                            
51 De Grauwe, P., Fighting the Wrong Enemy. Διαθέσιμο στο: 
<www.voxeu.org/index.php?q=node/5062> [5 Οκτωβρίου 2010] 
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2. Στην  απώλεια  φορολογικών  εσόδων  από  την  κατάρρευση  της 

πραγματικής  οικονομίας,  την  αύξηση  της  ανεργίας  και  τη  μείωση  των 

εισοδημάτων. 

Ειδικά για τις χώρες της περιφέρειας, που αντιμετώπισαν και το σημαντικότερο 

πρόβλημα,  η  αιτία  του  προβλήματος  εντοπίζεται  και  στους  μηχανισμούς  οι 

οποίοι  περιβάλλουν  την  Ευρωζώνη.  Η  Συνθήκη  του  Μάαστριχτ  καθώς  και  το 

Σύμφωνο σταθερότητας επέβαλαν κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας ώστε να 

διασφαλίσουν ότι το έλλειμμα στον προϋπολογισμό των κρατών μελών δεν θα 

είναι μεγαλύτερο από 3% του ΑΕΠ και το χρέος όχι μεγαλύτερο από το 60% του 

ΑΕΠ.  Η  Ελλάδα,  αλλά  και  μία  σειρά  χωρών  της  Δυτικής  Ευρώπης,  είχαν  ήδη 

ξεπεράσει  αυτά  τα  μεγέθη,  όπως  φαίνεται  στον  Πίνακα  3,  γεγονός  το  οποίο 

υποθετικά  θα  αντιμετώπιζε  το  Σύμφωνο  Σταθερότητας.  Η  δημοσιονομική 

κατάσταση  των  κρατών  επιδεινώθηκε  ιδιαίτερα  από  το  2007  οπότε  και 

ξεκίνησαν  τα πακέτα διάσωσης προς  τις  τράπεζες οι οποίες ήταν εκτεθειμένες 

στα «τοξικά» στεγαστικά δάνεια των ΗΠΑ. 

Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  η  διάσωση  της  Ελλάδας  σε  καμία  περίπτωση  δεν 

πρέπει  να  αναλώνεται  στην  αποφυγή  της  χρεοκοπίας.  Αυτό  μπορεί  να 

αποφευχθεί  μέσω  της  Συνθήκης  της  Λισαβόνας.  Το  ερώτημα  παραμένει  κατά 

πόσο  η  Ένωση  είναι  διατεθειμένη  να  προσφέρει  προοπτικές  ανάπτυξης  στις 

χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η ανάλυση της Συνθήκης της Λισαβόνας ως νομικού κειμένου είναι  σημαντική 

όσον  αφορά  τις  καινοτομίες  που  αυτή  εισάγει  στη  λειτουργία  της  Ένωσης.    Η 

δημιουργία  ενός  ενιαίου  νομικού  προσώπου  δίνει  τη  δυνατότητα στην  Ένωση 

να διαπραγματεύεται στις Διεθνείς της Σχέσεις με μία φωνή, ενώ οι επιμέρους 

πολιτικές των κρατών μελών της πλέον υπάγονται μέσω της διαβούλευσης στην 

πολιτική της Ένωσης. 

Επίσης, η αναφορά της Συνθήκης σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, ο 

αθλητισμός αλλά και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έδωσε 
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τη δυνατότητα στην Ένωση να εκσυγχρονισθεί ώστε  να αντιμετωπίσει  τις  νέες 

προκλήσεις  που  τις  παρουσιάζονται.  Ειδικότερα,  για  το  Χάρτη  Θεμελιωδών 

δικαιωμάτων  είναι  η  πρώτη  φορά  που  σε  ένα  κείμενο  συγκεντρώνονται  τα 

αστικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και όσους 

βρίσκονται στο έδαφός της. 

Η  Συνθήκη  παραμένει  ένα  νομικό  κείμενο  και  σκοπός  του  είναι  η  όσο  το 

δυνατόν  μεγαλύτερη  ευελιξία  του  στις  διατάξεις  που  αυτό  εισάγει.  Ακριβώς 

αυτή η ιδιότητά του έδωσε τη δυνατότητα στην Ένωση να αναπτύξει εκείνες τις 

στρατηγικές  η  οποίες,  δυνητικά,  θα  τις  επέτρεπαν  να  αντιμετωπίσει  τη  κρίση 

δημοσιονομικού  χρέους,  η  οποία  ξέσπασε  στην  Ένωση  το  2009  και  να  μην 

υπάρξει μέχρι σήμερα μία χρεοκοπία στους κόλπους της Ένωσης. 

Αντίθετα  όμως,  η  ασάφεια  που  το  χαρακτηρίζει  καθώς  και  οι 

αλληλεπικαλυπτόμενες προβλέψεις του (όπως η ρήτρα αλληλεγγύης και η αρχή 

της  επικουρικότητας)  δίνουν  τη  δυνατότητα  δημιουργίας  διαφορετικών 

ερμηνειών  από  τα  κράτη  μέλη  της  Ένωσης.  Αυτή  η  έλλειψη  στρατηγικού 

προσανατολισμού  είναι  που  κάνει  αδύνατη  την  ενιαία  και  αποτελεσματική 

αντιμετώπιση  των  προκλήσεων  της  παγκοσμιοποίησης  και  των  εξωτερικών 

σχέσεων της Ένωσης. 
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Χρόνος 

Σημαντικές 
μεταρρυθμίσεις‐Συνθήκες 

Πίνακας 1. Η πορεία προς την ομοσπονδία στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφαλείας (Wessels) 

 

 

 

Βαθμός ολοκλήρωσης 

1ο Επίπεδο 

2ο Επίπεδο

3ο Επίπεδο 

«Μαλακή» διακυβερνητική 
συνεργασία εθνικών πόρων 
σε ανεπίσημο επίπεδο, 
χωρίς σημαντική δύναμη το 
Ευρωκοινοβούλιο και η 
Επιτροπή. 

Κοινοτικά όργανα, 
υπερεθνική διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, Ειδική 
Πλειοψηφία, ισχυρή δύναμη 
των Ευρωκοινοβουλίου, της 
Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

Συμψηφισμός εθνικών 
πόρων και ισχυρή 
διακυβερνητική 
συνεργασία, βασισμένη 
σε συνθήκες με ισχυρό 
ρόλο του Συμβουλίου και 
ασθενείς ρόλους του 
Ευρωκοινοβουλίου και 
της Επιτροπής. Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται 
με ομοφωνία. 
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Λήψη απόφασηςΜη λήψη 
απόφασης 

Λήψη 
απόφασης 

Πίνακας 2. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφαλείας (Wessels ) 

 

 

• Στρατηγικά Συμφέροντα     

• Στόχοι        (Άρθρα 22, 23 της ΣΕΕ) 

• Γενικές προβλέψεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομοφωνία 
εκτός από… 

Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

• Αποφάσεις για ορισμούς και 
πολιτικές της ΚΕΠΠΑ (Άρ. 26 ΣΕΕ) 

• Αποφάσεις για δράσεις 

• Αποφάσεις γεωγραφικής και 
θεματικής φύσης 

Με τη συμμετοχή των: 

• Κρατών Μελών 

• Ύπατου 
Εκπροσώπου 

• Επιτροπή 

Ομοφωνία 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

Αρνησικυρία (Βέτο)Όχι Βέτο 

Ομοφωνία στην Επιτροπή 

Ειδική Πλειοψηφία στο 
Συμβούλιο 

Ύπατος Εκπρόσωπος ως διαμεσολαβητής 

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε 
αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία 
Άρθρο 31 Παρ. 2 της ΣΕΕ. 

Αποχή 
τουλάχιστον 
1/3 των μελών 
και 1/3 του 
πληθυσμού 

Αποχή 
του 1/3 
των 
μελών 

Πλειοψηφία 
μελών. 
Ερωτήσεις επί 
της 
διαδικασίας 



Πίνακας 3. Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Χώρα  2006  2007  2008  2009  2010 

Αυστρία  62.3  60.2  63.8  69.5  71.8 

Βέλγιο  88  84.1  89.3  95.9  96.2 

Κύπρος  64.7  58.8  48.9  58.5  61.5 

Εσθονία  4.4  3.7  4.5  7.2  6.7 

Φινλανδία  39.6  35.2  33.9  43.3  48.3 

Γαλλία  63.7  64.2  68.2  79  82.3 

Γερμανία  68.1  65.2  66.7  74.4  83.2 

Ελλάδα  106.1  107.4  113  129.3  144.9 

Ιρλανδία  24.7  24.8  44.2  65.2  92.5 

Ιταλία  106.1  103.1  105.8  115.5  118.4 

Λουξεμβούργο  6.7  6.7  13.7  14.8  19.1 

Μάλτα  64.1  62.1  62.2  67.8  69 

Ολλανδία  47.4  45.3  58.5  60.8  62.9 

Πορτογαλία  63.9  68.3  71.6  83  93.3 

Σλοβακία  30.5  29.6  27.8  35.5  41 

Σλοβενία  26.4  23.1  21.9  35.3  38.8 

Ισπανία  39.6  36.2  40.1  53.8  61 

Πηγή Eurostat  
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Β’ ΜΕΡΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ, ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΠΟΥ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εκτός  από  τη  νομική  διάσταση  του,  το  κείμενο  της  Συνθήκης  το  οποίο  

χαρακτηρίστηκε και ως μη κατανοητό52 εμπεριέχει πολλά και ιδιαίτερα πολιτικά 

χαρακτηριστικά  τα  οποία  χρήζουν  ιδιαίτερης  ανάλυσης  για  την  πλήρη 

κατανόησή του. Είναι ένα αποτέλεσμα μακρών διαβουλεύσεων μέσα στο οποίο 

έπρεπε  να  συνυπολογιστούν  ενστάσεις  και  επιδιώξεις  σημαντικών  κρατών 

μελών  της  Ένωσης,  καθώς  και  εξωτερικών  προς  την  Ένωση  κρατών,  και 

περιγράφει  πλήρως  την  πολιτική  κατάσταση  στη  Ευρώπη  τη  στιγμή  της 

υπογραφής  του.  Μία  κατάσταση  η  οποία  χαρακτηρίζεται  από  απογοήτευση, 

λόγω  της  απόρριψης  της  Συνταγματικής  Συνθήκης  και  αβεβαιότητας  για  το 

μέλλον  της λόγω της περιόδου περίσκεψης στην οποία βρίσκονται  τα θεσμικά 

της όργανα.  

Το  κείμενο  της  Λισαβόνας  εμπεριέχει,  σε  σημαντικό  βαθμό,  μία  σειρά 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων οι οποίες διαμορφώνουν την 

πολιτική κατάσταση της Ένωσης. Αυτή η διαβούλευση είχε ήδη ξεκινήσει με τη 

Συνταγματική Συνθήκη όπου ως «άτυπα» μέλη της Συνέλευσης αυτής μετείχαν, 

μέσω  μιας  ευρείας  δημόσιας  διαβούλευσης  που  πραγματοποιήθηκε  στο 

διαδίκτυο,  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  και,  γενικότερα,  η  κοινωνία  των 

πολιτών. Έτσι, η εκπόνηση του κειμένου της Συνταγματικής Συνθήκης έλαβε τη 

μορφή μιας καινοτόμου διαδικασίας «συντακτικού  τύπου», που είχε ως στόχο 

να σηματοδοτήσει την απομάκρυνση του αναθεωρητικού εγχειρήματος από τις 

παραδοσιακές μεθόδους του διεθνούς δικαίου και συνεπώς από  τον ασφυκτικό 

                                                            
52 "The aim of the Constitutional Treaty was to be more readable; the aim of this treaty is to be 
unreadable ... The Constitution aimed to be clear, whereas this treaty had to be unclear. It is a 
success." ‐ Karel de Gucht, Belgian Foreign Minister, Flandre info, 23 June 2007. 
http://www.brusselsjournal.com/node/2759 The Cleavage Between the People and Their 
Governments 11/12/2007 
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έλεγχο των κρατών μελών53 καθώς και την ποιοτική μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προς μια «υπερεθνική δημοκρατία».54 Παρά τις ποιοτικές διαφορές που 

προσέδωσε  στη  Συνταγματική  Συνθήκη  η  διαδικασία  εκπόνησής  της,  και  δη  η 

συμμετοχή  και  άλλων  παραγόντων  πλην  των  κρατών  μελών,  η  σημασία  της 

διαδικασίας  αυτής  δεν  θα  πρέπει  να  υπερεκτιμάται:  στην  πραγματικότητα,    η 

εξουσία  καθορισμού  της  πορείας  της  Ένωσης  ουδέποτε  αφέθηκε  εκτός  του 

ελέγχου  των  κρατών.  Όπως  έχει  ορθά  παρατηρηθεί,  η  νομιμοποίηση  της 

Συνταγματικής  Συνθήκης  δεν  στηρίχθηκε  απευθείας  στη  βούληση  των  λαών 

αλλά στη βούληση των κρατών μελών.55

Η Συνθήκη, στην ουσία, θα δημιουργούσε ένα ομοσπονδιακό σύστημα το οποίο 

θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτά των Η.Π.Α., της Γερμανίας, της Ελβετίας και 

του  Καναδά.  Αυτός  ήταν  και  ο  κύριος  σκοπός  της  Συνταγματικής  συνθήκης  η 

οποία σύμφωνα με τον Βέλγο πρώην Πρωθυπουργό Γκυ Φερχόφσταντ θα ήταν 

η επιτομή του Ευρωπαϊκού Ομοσπονδιακού Κράτους.56

Αντίθετα,  στη  Συνθήκη  της  Λισαβόνας  εισακούστηκαν  σε  πρώτο  βαθμό  οι 

ανησυχίες  των  πολιτών  και  έγινε  εμφανής  η  επιτακτική  ανάγκη  για  τη 

δημιουργία της, ώστε να συνεχιστεί το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σε 

αυτό  το  βαθμό,  αποτελεί  ένα  κείμενο  του  οποίου  η  πολιτική 

«αποκρυπτογράφηση»  μπορεί  να  προσφέρει  σημαντικές  λεπτομέρειες  όσον 

αφορά  τις  πολιτικές  δυνάμεις  που  διαμορφώνουν  την  ταυτότητα  της  Ένωσης 

σήμερα. 

Η  πολιτική  ανάλυση  η  οποία  επιχειρείται  στο  δεύτερο  μέρος  της  παρούσας 

διατριβής λαμβάνει υπόψη της τέσσερα σημεία: 

                                                            
53 Για την  «πιο ανοικτή και πιο πολιτικά φιλόδοξη διαδικασία από καταβολής του 
προγράμματος ευρωπαϊκής ενοποίησης» κάνει λόγο ο Ν. Φραγκάκης, Από τη Συνταγματική 
Συνθήκη στη «Μεταρρυθμιστική» Συνθήκη και από τη Νίκαια στη Λισαβόνα, ΕυρΠολ 1/2008, 
σελ. 3‐23, σελ. 5. 
54 Κατά την έκφραση του Π. Κ. Ιωακειμίδη, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: προοπτικές και στρατηγική  
διάσωσης, ΕυρΠολ 1/2007, σελ. 5‐24, σελ. 8. 
55 Β. Χριστιανός, Νομικές προοπτικές της Ευρώπης χωρίς Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Πολιτική 1/2007, 
σελ. 27‐44, ειδ. σελ. 39. 

56 Guy Verhofstadt, Belgian Prime Minister, Financial Times, 21 June 2004 
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1. Ποιοι  είναι  οι  εσωτερικοί  παράγοντες  οι  οποίοι  διαμόρφωσαν  τη 

Συνθήκη  της Λισαβόνας  και  την  επικύρωσή  της από  τα  κράτη μέλη  της 

Ένωσης; 

2. Ποιες είναι οι εξωτερικές επιρροές προς τη Συνθήκη και πώς οι σχέσεις 

της  Ένωσης  με  αυτές  τις  δυνάμεις  διαμορφώνονται  στο  κείμενο  της 

Συνθήκης. 

3. Ποιοι  είναι  οι  πολιτικοί  στόχοι  οι  οποίοι  τέθηκαν  στη  διαμόρφωση  της 

Συνθήκης και κατά πόσο αυτοί οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. 

4. Πώς  ανταποκρίθηκε  η  Συνθήκη  στη  μεγαλύτερη  πρόκληση  την  οποία 

αντιμετώπισε  η  Ένωση,  αυτή  της  κρίσης  χρέους,  και  πώς 

διαμορφώνονται οι προτάσεις για την αναμόρφωσή της στο μέλλον.  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 

Στην  περίπτωση  που  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ήταν  ένας  ενιαίος  δρών,  τότε  η 

δημιουργία  μίας  συνταγματικής  συνθήκης  θα  ήταν  εύκολη  και  σύντομη 

διαδικασία  αφού  θα  έπρεπε  απλά  να  διατυπώσει  τη  διαχώριση  της 

νομοθετικής,  εκτελεστικής  και  δικαστικής  εξουσίας.  Εντούτοις  η  Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν αποτελεί κράτος και έτσι ήταν αναγκαία η δημιουργία ενός κειμένου 

που θα εξηγούσε αναλυτικά τις πολιτικές της και τους τομείς των αρμοδιοτήτων 

της.57

Σημαντικός  παράγοντας  που  επιτάχυνε  τις  διαδικασίες  δημιουργίας  μία 

συνθήκης  που  θα  τροποποιούσε  τις  προηγούμενες  ήταν  η  ανάληψη  της 

προεδρίας από  τη  Γερμανία  τον  Ιανουάριο  του 2007. Η  Γερμανία είχε ήδη  την 

υποχρέωση από το 2006 να: 

1. Προωθήσει  την  υιοθέτηση  στις  25  Μαρτίου  2007  στο  Βερολίνο  μία 

πολιτική  δήλωση  των  αρχηγών  των  κρατών  μελών  σχετικά  με  τις  αξίες 

                                                            
57S.J. Straw. The economist, 10 Ιουλίου 2004 σελ. 30. 
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και  της  φιλοδοξίες  της  Ένωσης  και  τη  δέσμευσή  τους  για  την  επιτυχία 

τους58 και 

2. Μετά την εκτενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη να πείσει το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο  να  υιοθετήσει  ένα  έγγραφο  το  οποίο  θα  περιείχε  την 

αξιολόγηση  των  έως  τότε  προσπαθειών  για  την  συζήτηση  και  της 

περίοδο περίσκεψης που είχε ξεκινήσει από το 2005 για τη Συνταγματική 

Συνθήκη καθώς και να ερευνήσει μελλοντικές εξελίξεις.59 

Εκείνη  την  περίοδο  η  Ένωση  βρίσκεται  σε  περίοδο  περίσκεψης  (reflection  

period)  σχετικά  με  το  μέλλον  της  ύστερα  από  τη  αποτυχημένη  προσπάθεια 

επικύρωσης  της  Συνταγματικής  Συνθήκης.60  Σύμφωνα  με  αυτή  την  έννοια, 

έχοντας ως  δεδομένη  την  ανάγκη  δημιουργίας  μίας  συνταγματικής  συνθήκης, 

αυτή η περίοδος θα βοηθούσε στη δημιουργία μίας βάσης διαλόγου μεταξύ των 

πολιτικών  κομμάτων,  των  κρατών,  της  κοινωνίας,  των  πολιτών  και  των 

κοινωνικών εταίρων για την εξεύρεση μίας κοινά αποδεκτής λύσης καθώς και να 

απορροφήσει  τους  κραδασμούς  που  είχε  δημιουργήσει  η  απόρριψη  της 

Συνταγματικής  Συνθήκης.  Χρονικά  η  έναρξη  αυτής  της  περιόδου  περίσκεψης 

είναι ο Μάιος του 2005.61

Θα  πρέπει  πάντως  να  τονισθεί  ότι  το  βασικό  χρονοδιάγραμμα  της  θεσμικής 

αυτής διαδικασίας είχε ήδη τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2006, 

ενώ  εξάλλου  στο  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  του  Δεκεμβρίου  2006  είχε 

αποφασισθεί, ως θεμελιώδης αρχή που θα  καθόριζε  τις  μελλοντικές  εξελίξεις, 

ότι  προτεραιότητα  της  ΕΕ  θα  ήταν  εφεξής  η  διασφάλιση  της  συνέχισης  και 

εμπέδωσης της δικής της ανάπτυξης, πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης 

για διεύρυνσή της προς άλλες χώρες γεγονός το οποίο ικανοποιούσε σε μεγάλο 

βαθμό τις αντιδράσεις των πολιτών για διεύρυνση προς την Τουρκία. 

                                                            
58Παρ 49 
59Παρ 48 
60A6‐0414/2005. Report on the period of reflection: the structure, subjects and context for an 
assessment of the debate on the European Union.  
61J. de Clerck‐Sachsse, The paradox of European Democracy – reflections on a “Plan D” 
for the EU, CEPS Commentary, 1‐7‐2005. 
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Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, «Η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους ή η Επιτροπή 

δύναται  να  υποβάλει  στο  Συμβούλιο  σχέδιο  αναθεωρήσεως  των  συνθηκών  οι 

οποίες θεμελιώνουν την Ένωση. Αν το Συμβούλιο, αφού ζητήσει  τη γνώμη του 

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και,  κατά  περίπτωση,  της  Επιτροπής,  διατυπώσει 

γνώμη υπέρ της συγκλήσεως διασκέψεως αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 

κρατών  μελών,  η  διάσκεψη  αυτή  συγκαλείται  από  τον  Πρόεδρο  του 

Συμβουλίου,  για  να  καθορισθούν,  με  κοινή  συμφωνία,  οι  τροποποιήσεις  που 

πρέπει να επέλθουν σε αυτές τις Συνθήκες. 

Τα  Συμπεράσματα  της  Προεδρίας  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου62  περιέλαβαν, 

στο Παράρτημα Ι, μια Εντολή Καθηκόντων προς τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, η 

οποία  περιέγραφε  λεπτομερώς    το  πλαίσιο  εντός  του  οποίου  έπρεπε  να 

κινηθούν  οι  διαπραγματεύσεις.  Είναι  χαρακτηριστική  η  φράση  ότι  η  εντολή 

αυτή  «θα  αποτελέσει  την  αποκλειστική  βάση  και  πλαίσιο  εργασιών  της 

Διακυβερνητικής  Διάσκεψης».  Με  τον  τρόπο  αυτό,  αντιμετωπίζονταν  οι 

επιφυλάξεις  των  κρατών  που  επιθυμούσαν  να  διατηρήσουν  τον  έλεγχο  της 

αναθεωρητικής διαδικασίας, αφού η Εντολή Καθηκόντων δόθηκε «σαν να μην 

είχε  υπάρξει  η  Συνταγματική  Συνθήκη»,  ενώ  παράλληλα  «διασώζονταν»  οι 

βασικές τροποποιήσεις που είχαν προταθεί με Συνθήκη αυτή. 

Έτσι,  η  διαδικασία  αναθεώρησης  διένυσε  όλα  τα  στάδια  που  προέβλεπε  το 

Άρθρο 48 της ΕΕ, και μάλιστα σε εξαιρετικά σύντομα χρονικά διαστήματα, που 

καταδεικνύουν ακριβώς  τη βούληση  των οργάνων  της  Ένωσης   –αλλά, ως  ένα 

βαθμό,  και  των κρατών‐ να περάσουν στην «επόμενη φάση»  της ενοποιητικής 

διαδικασίας. Η Επιτροπή διατύπωσε τη θετική της γνώμη για την αναθεώρηση, 

με  ανακοίνωσή  της  προς    το  Συμβούλιο  της  10  Ιουλίου  2007,  ενώ  και  το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε Ψήφισμα με αντίστοιχο περιεχόμενο, κατά τη 

σύνοδο  της  Ολομέλειας  της  9‐12  Ιουλίου  2007.  Η  Διακυβερνητική    Διάσκεψη 

υλοποίησε σε ταχύτατους ρυθμούς την Εντολή που έλαβε και  τον Οκτώβριο του 

2007  είχε    ήδη    ολοκληρωθεί  το  σχέδιο  της  νέας  Συνθήκης,  που  αποτέλεσε 

                                                            
62Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξελλών, Συμπεράσματα της Προεδρίας. Διαθέσιμο στο: 
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/gr/06/st10/st10633‐re01.el06.pdf>, [17 Ιουλίου 2006] 
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αντικείμενο τελικής διαπραγμάτευσης στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας της 

18 Οκτωβρίου 2007 και οριστικοποιήθηκε την επόμενη ημέρα. 

Για την δημιουργία ενός κειμένου όμως το οποίο θα διατηρούσε όσον το δυνατό 

περισσότερα  στοιχεία  σε  σχέση  με  το  προηγούμενο  απορριφθέν,  η  Γερμανία 

αποφάσισε  να προσαρμόσει  το  κείμενο στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από 

τους Γάλλους και τους Ολλανδούς ψηφοφόρους, του Ηνωμένου Βασιλείου που 

επιθυμούσε περισσότερη αυτονομία στις εθνικές του υποθέσεις καθώς και της 

Πολωνίας η οποία επιθυμούσε περισσότερη δύναμη ψήφων στο Συμβούλιο των 

Υπουργών.63  Ειδικότερα  οι  δυνάμεις  οι  οποίες  καθόρισαν  τη  Συνθήκη  της 

Λισαβόνας μπορούν να περιγραφούν παρακάτω: 

 

Γερμανία64 Μικρές  διαφορές  σε  σχέση  με  τη 

Συνταγματική Συνθήκη 

Γαλλία65,  Ολλανδία  και  Ηνωμένο 

Βασίλειο, Τσεχία, Πολωνία και Δανία 

Δεν θα πρέπει να σχετίζεται η Συνθήκη 

με τη Συνταγματική 

   

Σκοπός  της  Συνθήκης  ήταν  τελικά  η  βελτιστοποίηση  των  άρθρων  των  δύο 

προηγούμενων  συνθηκών,  καθώς  διαφάνηκε  ότι  οποιαδήποτε  προσπάθεια 

εισαγωγής  μίας  συνταγματικής  συνθήκης  θα  προκαλούσε  αντιδράσεις  στους 

κόλπους  της  Ένωσης.  Οι αντιδράσεις αυτές  θα μπορούσαν  να προέλθουν από 

εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία ήταν αντίθετα προς την φεντεραλιστική εξέλιξη 

της  Ένωσης. Ο σαφής  καθορισμός  ενός στόχου προς  το φεντεραλισμό  ενώ θα 

                                                            
63J. C. Piris. (2010). The Lisbon Treaty. Cambridge University Press London:Σελ 31‐32. 
64 "The substance of the constitution is preserved. That is a fact." ‐ German Chancellor Angela 
Merkel, speech in the European Parliament, 27 June 2007. 
http://www.dailymail.co.uk/news/article‐469118/EU‐treaty‐simply‐old‐constitution‐reborn‐says‐
creator‐Giscard‐dEstaing.html17 Ιουλίου 2007. 
65Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζύ «Η Γαλλία ήταν 
πρώτη ανάμεσα στα κράτη μέλη να ψηφίσει όχι, υπάρχει μια διαφορά απόψεων ανάμεσα 
στις κυβερνήσεις και τους πολίτες…Δεν θα υπάρξει Συνθήκη αν πραγματοποιηθεί 
δημοψήφισμα στη Γαλλία γεγονός το οποίο θα οδηγήσει και σε δημοψήφισμα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο».French President Nicolas Sarkozy, at meeting of senior MEPs, EU observer, 14 
November2007 
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μπορούσα να λύσει το τελεολογικό πρόβλημα της διαδικασίας ολοκλήρωσης, θα 

έθετε  σε  κίνδυνο  το  ευρωπαϊκό  οικοδόμημα  λόγω  των  αντιδράσεων  από 

ορισμένα κράτη‐μέλη.66  

Η  διαφορά  επικεντρώθηκε  περισσότερο  στην  προσέγγιση  παρά  στο 

περιεχόμενο. Ουσιαστικά, οι διατάξεις παρέμεναν ίδιες σε μεγάλο βαθμό με τη 

Συνταγματική  Συνθήκη  ενώ  είχε  διαφορετική  ονομασία  για  να  αποφευχθεί  η 

χρήση δημοψηφισμάτων για την επικύρωσή της.67

Πολλοί  πιστεύουν  ότι  η  Συνταγματική  Συνθήκη,  η  οποία  θα  είχε  σε  εκείνο  το 

χρονικό σημείο ως σκοπό να ενσωματώσει όλες τις προηγούμενες συνθήκες σε 

ένα ενιαίο κείμενο, απέτυχε σε σημαντικό βαθμό να προωθήσει την έννοια του 

ευρωπαϊκού  ζητήματος  σε  σχέση  με  τα  εθνικά68  δίνοντας  έτσι  στο 

δημοψήφισμα  μία  διέξοδο  άσκησης  κριτικής  προς  τις  κυβερνήσεις.69  Είναι 

πιθανή άλλωστε η απόρριψη της  το 2005 στα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και 

στην  Ολλανδία  να  βασίζεται  στην  απογοήτευση  των  πολιτών  των  δύο  χωρών 

προς  τις  κυβερνήσεις  τους,  στη  γραφειοκρατία  της  Ένωσης  αλλά  και  στην 

προοπτική ένταξης της Τουρκίας σε αυτή. 

Ήταν, όμως, τόσο επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας αυτού του κειμένου και της 

επικύρωσης του, ώστε τελικά η Συνθήκη δεν αντικατέστησε ούτε κατήργησε τις 

προηγούμενες Συνθήκες. Το γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη 

να  επικυρώσουν  μόνο  τις  τροποποιήσεις  που  επιφέρει  η  νέα  Συνθήκη  στις 

ισχύουσες,  ως  εκείνη  τη  στιγμή,  διατάξεις  στα  εθνικά  τους  κοινοβούλια. 

Εξαίρεση αποτέλεσε η  Ιρλανδία η οποία βάση του Συντάγματός της  έπρεπε να 

θέσει το ζήτημα σε δημοψήφισμα. 

                                                            
66 Βοσκόπουλος Γ., (2009). Ευρωπαϊκή Ένωση: θεσμοί, πολιτικές, προκλήσεις, προβληματισμοί. 
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο σελ. 179. 
67V. Giscard D' Estaing, πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας και προεδρεύων της Επιτροπής της 
Συνέλευσης που σχεδίασε τη Συνταγματική Συνθήκη . The Independent, London, 30 October 
2007 
68EU Constitution: Where member states stand. Διαθέσιμο στο: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3954327.stm>, [25 Μαρτίου 2007]  
69Giuliano Amato, ομιλία στο London School of Economics, 21 Φεβρουαρίου 2007. 
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Για πολιτικούς λόγους επίσης, δηλαδή για να μην ταυτισθεί το νέο σύστημα με 

τη  Συνταγματική  Συνθήκη,  διατηρήθηκαν  τελικά  δύο  χωριστά  κείμενα.  Η 

διατήρησή τους σημαίνει ότι  τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν, αν όχι  να 

ενισχύουν, τις εξουσίες τους, όπως αυτές προβλέπονταν από τις προγενέστερες 

ευρωπαϊκές συνθήκες. 

Σημαντικός  παράγοντας  επίσης  ήταν  η  πρόταση  για  την  εκ  περιτροπής 

συμμετοχή  στην  Επιτροπή  από  27  κράτη  μέλη  για  18  επιτρόπους  αλλά  λόγω 

αντιδράσεων από την Ιρλανδική πλευρά η σχεδιαζόμενη αυτή τροποποίηση από 

το 2014 τελικά απορρίφτηκε. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΡΩΣΙΑ 

Οι  προβλέψεις  της  Συνθήκης  για  την  ενέργεια  αντικατοπτρίζουν  σε  μεγάλο 

βαθμό  τις  σχέσεις  που  υπάρχουν  μεταξύ  της  Ένωσης  και  της  Ρωσίας  όσον 

αφορά το φυσικό αέριο.  

Σύμφωνα  με  την  απόφαση  που  λήφθηκε  στη  σύνοδο  του    2000  μεταξύ  της 

Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε μία στρατηγική συνεργασία 

στον  τομέα  της  ενέργειας70  η  οποία αργότερα μετονομάστηκε σε  Ενεργειακός 

Διάλογος. Ο λόγος για τη δημιουργία αυτού του διαλόγου ήταν η αρχική άρνηση 

της  Ρωσίας  να  επικυρώσει  τον  Ενεργειακό  Χάρτη.  Επίσης,  ο  νέος  Ενεργειακός 

Διάλογος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μία βάση για διμερή συνεργασία.  

Αυτό  είχε  ως  σκοπό  τη  δημιουργία  μίας  σταθερής  αγοράς  ενέργειας  με 

αξιόπιστες  εισαγωγές  και  εξαγωγές  ενέργειας  ώστε  να  επιτευχθεί  ο 

εκσυγχρονισμός  του  τομέα  ενέργειας  της  χώρας.  Με  τη  δημιουργία  του 

Ενεργειακού Διαλόγου, τα συμβαλλόμενα μέρη έθεσαν πέντε σημαντικά σημεία 

κοινού  ενδιαφέροντος.  Αυτά  τα  σημεία  περιελάμβαναν  τη  διασφάλιση  του 

                                                            
70EU‐Russia Energy Dialogue, The First Ten years 2000‐2010, 
<http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_eu‐russia_energy_relations.pdf>σελ 6. 
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εφοδιασμού  ενέργειας  και  την  ανάπτυξη  των  δυνατοτήτων  της  ρωσικής 

οικονομίας.71

Οι  τεράστιες  ποσότητες  ενέργειας  οι  οποίες  χαρακτηρίζουν  την  εμπορική 

δραστηριότητα  μεταξύ  της  Ένωσης  και  της  Ρωσίας  κρίνουν  αναγκαία  τη 

δημιουργία  μίας  συμπαγούς  νομικής  βάσης.  Σημαντική  είναι  η  πολιτική 

δραστηριότητα την οποία εφαρμόζουν σήμερα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης 

και αποσκοπεί στη δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς ενέργειας η οποία πέρα από 

τα κράτη μέλη θα περιλαμβάνει και τη Ρωσία. 

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να επεκταθούν οι αρχές της Ένωσης όσον αφορά 

τον ανταγωνισμό και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και στις χώρες εξαγωγείς 

με  τις οποίες συνεργάζεται η Ένωση. Μία τέτοια κίνηση θα μείωνε τις τιμές της 

ενέργειας  και  θα  εγκαθιστούσε  κοινές  προδιαγραφές  τόσο  για  τις  χώρες 

παραγωγούς  όσο  και  τις  χώρες  καταναλωτές.  Αυτό  φυσικά  έρχεται  σε  πλήρη 

αντίθεση  με  τις  οικονομικές  προδιαγραφές  και  την  ενεργειακή  ασφάλεια  της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Για  να δημιουργηθεί μία συμφωνία η οποία θα ήταν δεσμευτική νομικά αλλά 

και  αποτελεσματική,  θα  έπρεπε  να  προσμετρηθούν  και  τα  στρατηγικά 

συμφέροντα  της  Ρωσίας.  Πρώτον,  οι  Ρωσικές  εταιρίες  ενέργειας  θα 

επιθυμούσαν να αποκτήσουν οικονομική πρόσβαση σε κράτη μέλη της Ένωσης. 

Θέλουν  να  πουλήσουν  το  προϊόν  τους  και  να  προσφέρουν  υπηρεσίες  στους 

καταναλωτές. Δεύτερον, είναι σημαντικό για τη Ρωσία να μην υπάρχει διακοπή 

για  κανένα  λόγο  (όπως  στην  περίπτωση  της  Ουκρανίας  το  200572)  στον 

εφοδιασμό  με  φυσικό  αέριο  της  Ένωσης.  Τρίτον,  οι  αναδυόμενες  αγορές 

ενέργειας  της  πρώην  ΕΣΣΔ  επιθυμούν  ένα  αξιόπιστο  δίκτυο  μεταφοράς 

ενέργειας ώστε να πουλήσουν αέριο στην Ένωση. 

                                                            
71 EU‐Russia Energy Dialogue, Synthesis Report, Brussels/Moscow, September  
2001, σελ.1 
72 Russian gas cut 'will not hit EU'. Διαθέσιμο στο: 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4568288.stm> [30 Δεκεμβρίου 2005] 
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Ακόμα και αν τα τρία σημεία επιτευχθούν η Ρωσία δεν πρόκειται να αποδεχθεί 

τους  κανόνες  ανταγωνισμού  τους  οποίους  θέτει  η  Ένωση.  Σε  περίπτωση  που 

δεχόταν  αυτό  θα  σήμαινε  μία  παρέμβαση  στις  εταιρικές  δομές  των  εταιριών 

ενέργειας της χώρας. Τελικά, σε αυτόν το τομέα των σχέσεων με τη Ρωσία, όπως 

αυτές χαρακτηρίζονται από τις προβλέψεις της Συνθήκης θα πρέπει να προταθεί 

ένα  νέο  σύστημα  το  οποίο  θα  αντιπροσωπεύει  καλύτερα  τα  συμφέροντα  των 

δύο χωρών. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ 

Οι  σχέσεις  των  ΗΠΑ  με  την  Ένωση  περνάνε  σε  νέο  επίπεδο  αφού  με  τον 

διορισμό  του  Εκπροσώπου  για  την  Εξωτερική  Πολιτική  της  Ένωσης  δίνεται 

απάντηση  στο  ερώτημα  που  είχε  θέσει  ο  Κίσινγκερ  «Ποιον  πρέπει  να 

τηλεφωνήσω  αν  θέλω  να  μιλήσω  με  την  Ευρώπη».73  Το  γεγονός  αυτό  έχει 

ιδιαίτερη σημασία για  την αμερικανική πλευρά,  η οποία κατά  τη διάρκεια  της 

δημοσιονομικής  κρίσης  χρέους  στην  Ευρώπη  επισήμανε  το  γεγονός  της 

έλλειψης  πολιτικής  βούλησης  και  αποφασιστικότητας  από  την  πλευρά  της 

Ένωσης.74  

Πολλοί  αναλυτές  πιστεύουν  ότι  η  Συνθήκη  θα  δημιουργήσει  ένα  θετικό  κλίμα 

συνεργασίας στις σχέσεις των δύο μερών. Όταν ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι 

Άστον  και  Ρομπάι,  ο  Λευκός  Οίκος  έσπευσε  να  επιδοκιμάσει  το  γεγονός 

δημόσια,  ότι  δηλαδή οι ΗΠΑ απέκτησαν  ένα  ισχυρό σύμμαχο στην προώθηση 

της ασφάλειας και της ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο.75

                                                            
73Who do you call to speak to Europe? Διαθέσιμο στο: 
<http://blogs.reuters.com/global/2010/05/17/who‐do‐you‐call‐to‐speak‐to‐europe/> [17 Μαΐου 
2010] 
74 Σε κάθε δήλωση του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Τίμοθυ Γκάιτνερ, υπάρχει η αναφορά 
για «αποφασιστικότητα» και «πολιτική βούληση», βλ. ενδεικτικά  Geithner to Press Europe on 
Crisis Solution Ahead of EU Brussels Summit. Διαθέσιμο στο: 
<http://www.bloomberg.com/news/2011‐12‐03/geithner‐to‐press‐europe‐on‐crisis‐solution‐
ahead‐of‐eu‐brussels‐summit.html> [3 Δεκεμβρίου 2011] 
75 The White House, Office of the Press Secretary, Statement by the Press Secretary on the 
Election of a New European Council President and High Representative, November 19, 2009, 
http://www.whitehouse.gov/the‐press‐office/statement‐press‐secretary‐election‐a‐new‐
european‐council‐president‐and‐high‐repres 
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Επίσης,  σε  μία  σειρά  διεθνών  θεμάτων  εκφράζεται  πλήρης  ταύτιση  απόψεων 

μεταξύ  των  ΗΠΑ  και  της  εξωτερικής  πολιτικής  της  Ένωσης.  Παράδειγμα 

αποτελούν οι δηλώσεις του Συμβουλίου ότι ανησυχεί σοβαρά για το πυρηνικό 

πρόγραμμα του Ιράν (Iran's nuclear program)76 και ότι θα ήταν απαράδεκτο να 

αποκτήσει  το  Ιράν πυρηνική στρατιωτική  ικανότητα.    Στη συνάρτηση αυτή,    το 

Συμβούλιο  εκφράζει  τη  λύπη  του  για  το  γεγονός  ότι  το  Ιράν  δεν  έχει 

συμμορφωθεί  ακόμη  προς  τις  διεθνείς  υποχρεώσεις  του,    όπως 

επαναλαμβάνονται  στις  αποφάσεις  1696,  1737    και  1747    του  Συμβουλίου 

Ασφαλείας  των  Ηνωμένων  Εθνών,  όσον  αφορά  τη  διακοπή  κάθε 

δραστηριότητας  εμπλουτισμού  και  επανεπεξεργασίας  προκειμένου  να 

αποκατασταθεί  η  εμπιστοσύνη  στον  απολύτως  ειρηνικό  χαρακτήρα  του 

προγράμματός του.  

Σε προηγούμενα συμπεράσματα  το  Συμβούλιο  είχε  εκφράσει  τη  λύπη  του  και 

για  το  γεγονός ότι ούτε ο Ύπατος Εκπρόσωπος  της ΕΕ Χαβιέ  Σολάνα,    μετά  τις 

συνομιλίες  του  με  τον  Ιρανό  διαπραγματευτή  για  πυρηνικά  θέματα,  ούτε  ο 

Γενικός  Διευθυντής  του  ΔΟΑΕ    (Διεθνής  Οργανισμός  για  την  Ασφάλεια  της 

Ευρώπης)  Μοχάμεντ  Ελ  Μπαραντέϊ  μπόρεσαν  να  ανακοινώσουν  θετικά 

αποτελέσματα,    ιδίως  όσον  αφορά  την  εκπλήρωση  των  απαιτήσεων  του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών από το Ιράν.77

Επίσης,  το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι υποστηρίζει πλήρως και άνευ όρων τις 

προσπάθειες  εξεύρεσης  μακροπρόθεσμης  διαπραγματευτικής  λύσης  όσον 

αφορά το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν και τονίζει ότι οι προτάσεις που υπέβαλε ο 

Ύπατος Εκπρόσωπος στις 6    Ιουνίου 200678   θα προσέφεραν στο  Ιράν όλα όσα 

χρειάζεται  προκειμένου  να  αναπτύξει  μια  σύγχρονη  ειρηνική  πυρηνική 

                                                            
76 Council conclusions on Iran`s nuclear programme. Διαθέσιμο στο 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/115968.pdf>, 
[26 Ιουλίου 2010]  
77 Summary of remarks by Javier Solana after the meeting with Saeed Jalili on the Iranian nuclear 
issue.Διαθέσιμο στο: 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/discours/101895.pdf>, 
[19 Ιουλίου 2008]  
78 Iran‐Council conclusions. Διαθέσιμο στο: 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st14149.en06.pdf>, [18Οκτωβρίου 2006] 
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βιομηχανία ενώ ταυτόχρονα θα καθησύχαζε τις διεθνείς ανησυχίες. Επανέλαβε 

ότι  υποστηρίζει  πλήρως  τις  εργασίες  στο  πλαίσιο  του  Συμβουλίου  Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών για τη λήψη περαιτέρω μέτρων δυνάμει  του άρθρου 41 

του  Κεφαλαίου  VII  του  Χάρτη  των  Ηνωμένων  Εθνών  και  υπενθυμίζει  ότι,  σε 

συνέχεια  των  συμπερασμάτων  του  Συμβουλίου  Γενικών  Υποθέσεων  και 

Εξωτερικών  Σχέσεων  για  το  Ιράν  της  15ης  Οκτωβρίου,  έχει  αρχίσει  η  εξέταση 

πρόσθετων  μέτρων  τα  οποία  θα  μπορούσαν  ενδεχομένως  να  ληφθούν  προς 

υποστήριξη  της  διαδικασίας  των  ΗΕ  και  των  κοινών  στόχων  της  διεθνούς 

κοινότητας.  Ανάλογα  με  τις  αποφάσεις  που  θα  λάβει  προσεχώς  το  Συμβούλιο 

Ασφαλείας  των  Ηνωμένων  Εθνών,  το  επόμενο  Συμβούλιο  Γενικών  Υποθέσεων 

και Εξωτερικών Σχέσεων θα αποφασίσει ποια δράση θα αναλάβει η ΕΕ. 

Πρόσφατα,  το  Συμβούλιο  Εξωτερικών Αποφάσεων  της  Ένωσης αποφάσισε  την 

επιβολή  εμπάργκο  στις  εισαγωγές  πετρελαίου,  μερικό  πάγωμα  των 

περιουσιακών  στοιχείων  της  Κεντρικής  Τράπεζας  του  Ιράν  στην  Ένωση  και  

απαγόρευση συναλλαγών σε χρυσό με τη χώρα.79 Μία τέτοια κίνηση προφανώς 

θα οδηγήσει στην αύξηση των τιμών για τις χώρες της Ένωσης στη Μεσόγειο οι 

οποίες εισάγουν πετρέλαιο από το Ιράν.  

Χρήζει όμως αναφοράς η περίπτωση της αρχικής απόρριψης το Φεβρουάριο του 

2010  της  συμφωνίας  SWIFT  σχετικά  με  τον  εντοπισμό  των  τραπεζικών 

λογαριασμών υπόπτων τρομοκρατίας πολιτών της Ένωσης όπου το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο  αρνήθηκε  να  επικυρώσει  τη  συμφωνία  με  τις  ΗΠΑ  λόγω  φόβων 

παραβίασης  προσωπικών  δεδομένων.80  Γίνεται  φανερό  ότι  σε  τέτοιου  είδους 

επιδιώξεις  των ΗΠΑ,  οι οποίες θα  ελέγχονται από  το Κοινοβούλιο  και όχι από 

την Επιτροπή, οι φίλα προσκείμενες προς τις ΗΠΑ πολιτικές δυνάμεις θα είναι 

πιο δύσκολο να τις επικυρώσουν. 

Η Συνθήκη δεν αποτελεί μία επανάσταση στον τρόπο που λειτουργεί η Ένωση 

αλλά  οι  αλλαγές  οι  οποίες  εισάγει  μπορεί  να  της  επιτρέψουν  να  επιτυγχάνει 

                                                            
79 EU sanctions on Iran and the threat from Iran to close the Strait of Hormuz. Διαθέσιμο στο: 
<http://ukun.fco.gov.uk/en/news/?view=PressS&id=720436282>, [24 Ιανουαρίου 2012] 
80 New SWIFT Agreement As Bad As The Rejected One. Διαθέσιμο στο: 
<http://www.edri.org/edrigram/number8.12/new‐switf‐proposal‐bad> [18 Μαρτίου 2011] 
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συνεργασία πιο εύκολα, να λαμβάνει πιο γρήγορα αποφάσεις και να επηρεάζει 

περισσότερο  καταστάσεις  στη  διεθνή  σκηνή.81  Οι  υποστηρικτές  της  Συνθήκης 

επίσης τονίζουν το γεγονός ότι οι προσπάθειες της Ένωσης για ενδυνάμωση της 

Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής καθώς και η δομική συνεργασία στις αμυντικές της 

δομές  θα  ελαφρύνει  σε  σημαντικό  βαθμό  τις  προσπάθειες  των  ΗΠΑ  για 

παγκόσμια ασφάλεια. 

Οι  αναλυτές  εκτιμούν  ότι  η  Συνθήκη  θα  απομακρύνει  εκείνα  τα  εμπόδια  στη 

διεύρυνση  της  Ένωσης  στα  Βαλκάνια82  και  ίσως  και  την  Τουρκία,  γεγονός  το 

οποίο  επιδιώκει  η  εξωτερική  πολιτική  των  ΗΠΑ.  Οι  ευρωπαίοι  ηγέτες 

υποστήριζαν  πως  οι  μεταρρυθμίσεις  στη  Συνθήκη  θα  δημιουργούσαν  ένα  πιο 

φιλικό περιβάλλον όσον αφορά την περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης για αυτό 

και αποφάσισαν το πάγωμα των διαδικασιών μέχρι την επικύρωσή της.  

Αντίθετες απόψεις συνηγορούν στο γεγονός ότι με τη Συνθήκη δεν απλοποιείται 

η  Ένωση  και  πολλά  σημαντικά  ζητήματα  όπως  η  Εξωτερική  Πολιτική  και  η 

φορολογία  παραμένουν  σε  αδιέξοδο  λόγω  του  δικαιώματος  αρνησικυρίας. 

Μερικοί επίσης αμφισβητούν το κατά πόσο οι νέες θέσεις που δημιουργούνται 

θα  έχουν  κάποια  σημαντική  επιρροή  στις  διμερείς  σχέσεις.  Για  παράδειγμα 

αναρωτιούνται πόσο διαφορετική θα είναι η σχέση των δύο μερών όσον αφορά 

τον  Ύπατο  Εκπρόσωπο  της  Εξωτερικής Πολιτικής  και  της  προηγούμενης  θέσης 

την οποία κατείχε ο Χαβιέ Σολάνα. 

Επίσης,   υπάρχει το ενδεχόμενο μία πιο ισχυρή Ένωση να οδηγήσει σε σχέσεις 

ανταγωνισμού με  τις ΗΠΑ σε μία  σειρά πολιτικών. Μία πιο  δυνατή  Ένωση θα 

περιορίσει  την  επιρροή  που  είχαν  οι  ΗΠΑ  σε  μεμονωμένα  κράτη  μέλη  και  θα 

κάνει πιο περίπλοκη  την προώθηση της υποστήριξης  των πρωτοβουλιών  τους.  

Σε αυτήν την περίπτωση, η δημιουργία μίας ενιαίας στρατιωτικής δύναμης στην 

                                                            
81 Σε αυτό το στάδιο, η Συνθήκη της Λισαβόνας, φαίνεται να έχει ενισχύσει την 
αποτελεσματικότητα της Ένωσης στη Διεθνή σκηνή αν και θα χρειαστούν μεγαλύτερη περίοδος 
για να εξαχθούν συμπεράσματα, βλ. Wessels W., Bopp F., (2008), The Institutional Architecture 
of CFSP after the Lisbon Treaty‐Constitutional breakthrough or challenges ahead?, Challenge 
Liberty & Security, Research Paper No. 10, σελ. 28‐29. 
82Βλ. Bobinger T., (2009) The Lisbon Treaty and the Future of Europe, ADV Issue 33 σελ. 8.καθώς 
και Goldgeier J., (2010) The Future of NATO, Council on Foreign Relations Special Report No. 51. 
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Ένωση  θα  αποδυνάμωνε  περισσότερο  το  ρόλο  του  ΝΑΤΟ  και  θα  έκανε  τις 

Διατλαντικές σχέσεις μη αναγκαίες. 

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει γενική συμφωνία στο γεγονός ότι η Συνθήκη έθεσε 

τέλος  σε  μία  περίοδο  θεωρητικής  αναζήτησης  της  Ένωσης,    και  θα  την 

αναγκάσει στο να περάσει στην πρακτική εφαρμογή των στόχων της. 

Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ένωσης είναι ένας ακόμα τομέας 

ο οποίος επηρεάζεται με Συνθήκη. Η ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το ρόλο της 

στο  σχεδιασμό  της  εμπορικής  πολιτικής  της  Ένωσης  και  στη  διαπραγμάτευση 

εμπορικών  συμφωνιών  και  το  Συμβούλιο  των  Υπουργών  επικυρώνει  ή 

απορρίπτει  τις προτεινόμενες συμφωνίες.  Εντούτοις, πρέπει να υπογραμμιστεί 

το  γεγονός  ότι  το  Κοινοβούλιο  αποκτάει  δικαιώματα  συναπόφασης    με  το 

Συμβούλιο σε ζητήματα εμπορίου και τώρα μπορεί να νομοθετήσει με ένα πιο 

αυξημένο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. 

Αυτή  η  αλλαγή  αντικατοπτρίζει  το  γεγονός  ότι  η  θεσμική  δύναμη  και  οι 

υποχρεώσεις  του Κοινοβουλίου  έχουν  ενισχυθεί.  Το Κοινοβούλιο από  το 1972 

επιθυμούσε την ενδυνάμωση των σχέσεων με τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 

ΗΠΑ καθώς και την Γερουσία και ο ενισχυμένος ρόλος του βαδίζει προς αυτήν 

την  κατεύθυνση.  Σημαντικό  στοιχείο  είναι  ο  Διάλογος  των  Διατλαντικών 

Νομοθετών  (Transatlantic Legislators’ Dialogue) ο οποίος ιδρύθηκε στο πλαίσιο 

αυτής  της  συνεργασίας  των  ομοσπονδιακών  μηχανισμών  της  Ένωσης  και  των 

ΗΠΑ.   Αποτελεί τον επίσημο μηχανισμό συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων 

μεταξύ των Ευρωπαίων και των Αμερικάνων νομοθετών.83

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ LAEKEN ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Όλα ξεκίνησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Laeken (14‐15 Δεκεμβρίου 2001), 

όπου αποφασίστηκε μια Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης,   με τον πρώην 

Πρόεδρο της Γαλλικής ∆ημοκρατίας, Ζισκάρ Ντ` Εστέν ως Πρόεδρο. Η Συνέλευση 

απαρτιζόταν  από  αντιπροσώπους  των  κυβερνήσεων  και  των  εθνικών 

                                                            
83Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Transatlantic Legislators` Dialogue 
(http://www.europarl.europa.eu/intcoop/tld/default_en.htm) 
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κοινοβουλίων  των κρατών μελών καθώς επίσης  και από αντιπροσώπους όλων 

των  Ευρωπαϊκών  οργάνων.    Η  Συνέλευση  αυτή  αποφάσισε  να  αποκαλέσει  τη 

Συνθήκη που ετοίμαζε «Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης». 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 

Ήδη στη Δήλωση υπ’  αριθ. 2384  που προσαρτήθηκε στη  Συνθήκη  της Νίκαιας, 

γνωστή  ως  «Δήλωση  για  το  μέλλον  της  Ευρώπης»85,  τα  κράτη  μέλη  έθεταν 

ρητώς ως  στόχο  τη διεξαγωγή μιας «διεξοδικότερης  και  ευρύτερης  συζήτησης 

για  το  μέλλον  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης»,  με  τη  συμμετοχή    «όλων  των 

ενδιαφερομένων», δηλαδή  «εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων και όλων 

όσων  απηχούν  την  κοινή  γνώμη,  ήτοι  πολιτικών,  οικονομικών  και 

πανεπιστημιακών κύκλων, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών κλπ».   

Στην  κατεύθυνση αυτή,  με  τη Δήλωση  του  Laeken  που υιοθέτησαν οι αρχηγοί 

κρατών και κυβερνήσεων,  κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2001, 

διαπιστώθηκε ότι η Ευρώπη βρισκόταν   «σε ένα σταυροδρόμι» και   τέθηκε ως 

στόχος  να  γίνει  η  Ένωση    περισσότερο  δημοκρατική,  διαφανής  και 

αποτελεσματική, τόσο στο εσωτερικό της και έναντι των ίδιων των ευρωπαίων 

πολιτών,  όσο  και  στη  διεθνή σκηνή,  όπου  έπρεπε  να αναχθεί  σε  πρότυπο  και 

παράγοντα σταθερότητας.  

Με τη Δήλωση αυτή  αποφασίστηκε η σύγκληση μιας Συνέλευσης  (Convention)  

που  θα  προετοίμαζε  την  επόμενη  Διακυβερνητική  Διάσκεψη  «με  όσο  το 

δυνατόν  μεγαλύτερο  εύρος  και  διαφάνεια»,  καθώς  και  η  οργάνωση  ενός 

Φόρουμ «για οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών». 

1. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Ιδιαίτερο  σημείο  αναφοράς  όσον  αφορά  τη  διαφάνεια  στη  λήψη  αποφάσεων 

για τη Συνθήκη είναι η αναφορά που γίνεται στις Διατάξεις Περί Δημοκρατικών 

                                                            
84 Οι Δηλώσεις που προσαρτώνται στις Συνθήκες δεν υπέχουν θέση πρωτογενούς κοινοτικού 
δικαίου όπως τα Πρωτόκολλα, αλλά συνιστούν πολιτική δέσμευση για τα κράτη μέλη που τις 
διατυπώνουν, ενώ οι κοινές δηλώσεις προετοιμάζουν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, βλ. Ν. 
Σκανδάμη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Θεσμοί και Έννομες Τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ι, εκδ. Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, 1997, σελ. 319. 
85 Δήλωση του Λάκεν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διαθέσιμο στο: <http://european‐
convention.eu.int/pdf/lknel.pdf> [Δεκέμβριος 2001] 
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Αρχών ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα 

στους πολίτες86. Η διατύπωση αυτή αφήνει περιθώρια στο σύστημα της Ένωσης 

σε  εξαιρετικές  καταστάσεις,  οι  οποίες  δεν  ορίζονται  να  μπορεί  να  λάβει 

αποφάσεις χωρίς την πλήρη διαφάνεια των αποφάσεων αυτών. 

Η διαφάνεια επίσης αναφερόταν στα έγγραφα και τις αποφάσεις των οργάνων 

της  Ένωσης.  Οι  δυνάμεις  που  επιδίωξαν  αυτή  τη  δημόσια  πρόσβαση  στα 

έγγραφα  της  Ένωσης  ήταν  οι  Σκανδιναβικές  χώρες  μαζί  με  την  Ολλανδία  που 

είχαν μακρά παράδοση σε θέματα διαφάνειας της νομοθετικής και εκτελεστικής 

εξουσίας.  Έτσι,  σχετικά  με  τις  συσκέψεις  και  τις  συζητήσεις,  στο  πλαίσιο  της 

διαδικασίας  συναπόφασης,  οι  συζητήσεις  που  έπονται  της  υποβολής 

νομοθετικών  προτάσεων  από  την  Επιτροπή  καθώς  και  οι  ψηφοφορίες 

(συμπεριλαμβανομένων  των  τελικών  συσκέψεων  και  των  αιτιολογήσεων  των 

ψήφων) είναι δημόσιες. Επιπλέον, διοργανώνονται μία φορά ετησίως δημόσιες 

συζητήσεις σχετικά με τους προσανατολισμούς και  τις σημαντικές  νομοθετικές 

προτάσεις.  Ο  δημόσιος  χαρακτήρας  επιτυγχάνεται  κυρίως  με  τη  χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων.87

Ειδικά, όσον αφορά το Συμβούλιο, για τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης των 

πολιτών της Ένωσης, η ΣΕΕ προβλέπει ότι για πρώτη φορά, οι συνεδριάσεις θα 

είναι δημόσιες88. Αυτή η πρόβλεψη θα ενισχύει την ενημέρωση του κοινού σε 

συζητήσεις και ψηφοφορίες σχετικά με ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Αυτό το άρθρο 

συνδυάζεται με προηγούμενες προσπάθειες για περισσότερη διαφάνεια όπως ο 

Κανονισμός  1049/2001  όσον  αφορά  τη  δημόσια  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της 

Επιτροπής,  του Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου αλλά και στους Κανόνες της 

Διαδικασίας του Συμβουλίου το 2009.89

Η διαφάνεια μπορεί  να θεωρηθεί ότι  δεν πέτυχε  το στόχο  της.  Σε  έρευνα  του 

Ευρωπαίου  Διαμεσολαβητή  Νικηφόρου  Διαμαντούρου  το  Μάρτιο  του  2011 
                                                            
86Άρθρο 8α Παρ. 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας. 
87Διαφάνεια των εργασιών του Συμβουλίου. Διαθέσιμο στο: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/transparency_proceedings_el.htm> 
88 Άρθρο 16 Παρ. 8 της ΣΕΕ. 
89 Official Journal of the European Union, Council Decision of 1 December 2009 adopting the 
Council`s Rules of Procedure. (2009/937/EU) 
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σχετικά  με  την  άποψη  των  ευρωπαίων  πολιτών  για  το  χάρτη  θεμελιωδών 

δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ποσοστό της τάξης του 72% θεωρεί 

ότι δεν είναι ενημερωμένο επαρκώς για το Χάρτη ενώ το ποσοστό εκείνων  που 

δεν  τον  είχαν  ποτέ  ακουστά  είναι  της  τάξης  του  13%.  Ο  Πρόεδρος  του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Φον Ρομπάι θεώρησε ανησυχητικό το γεγονός 

αυτό  αλλά  υποστήριξε  ότι  αν  και  οι  πολίτες  μπορεί  να  έχουν  δυσκολίες  στην 

παρακολούθηση  των  αποφάσεων  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  η  Ένωση  πρέπει  να 

συνεχίσει το έργο της για την ευημερία τους.90

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η  Συνθήκη  της  Λισαβόνας  επιβεβαιώνει  τρεις  αρχές  δημοκρατικής 

διακυβέρνησης στην Ευρώπη:   

1. Η  δημοκρατική  ισότητα  (τα  ευρωπαϊκά  όργανα  πρέπει  να 

αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους πολίτες),  

2. Η Αντιπροσωπευτική  δημοκρατία  (ενισχύεται  ο  ρόλος  του  Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  και  αυξάνεται  η  συμμετοχή  των  εθνικών  κοινοβουλίων),  

και   

3. Η Συμμετοχική Δημοκρατία  (δημιουργούνται νέες μορφές διαδραστικής 

επικοινωνίας  μεταξύ  των  πολιτών  και  των  οργάνων,  όπως  η 

πρωτοβουλία των πολιτών).  

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 και τους εκπροσώπους των 

εκκλησιών. 

Στον τομέα της δημοκρατίας υπήρχε μία γενικότερη συμφωνία ότι στην Ένωση 

υπήρχε έλλειμμα91. Με την νέα Συνθήκη τόσο στο Προοίμιο της Συνθήκης όσο 

                                                            
90"Is the Lisbon Treaty delivering for citizens?" ‐ Report on the seminar organized by the 
European Ombudsman. Διαθέσιμο στο: 
<http://www.ombudsman.europa.eu/el/resources/otherdocument.faces/el/10280/html.bookma
rk> [18Μαρτίου 2011] 
91Schmidt M,. (2000)  Θεωρίες της ∆ηµοκρατίας.  
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και  στο  Άρθρο  1Α  αλλά  ιδιαίτερα  στο  Άρθρο  8  επιβεβαιώνεται  η  αρχή  της 

δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της Ένωσης. Περαιτέρω στοιχεία αφορούν την 

αντιπροσωπευτική  δημοκρατία  στη  λειτουργία  της  Ένωσης.  Με  την  ενίσχυση 

του  ρόλου  και  των  εξουσιών  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  καθώς  και  των 

εθνικών κοινοβουλίων μπορεί να επιτευχθεί μία πιο δημοκρατική Ένωση όπου 

θα δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες της να εκφέρουν άποψη.  

Με  την  ενίσχυση  του  ρόλου  των  εθνικών  κοινοβουλίων  μέσω  του  νέου 

μηχανισμού,  που  θα  διασφαλίζει  ότι  η  Ένωση  ενεργεί  μόνο  στις  περιπτώσεις 

που μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

(επικουρικότητα).  Με  την  αρχή  της  επικουρικότητας,  που  αποτελεί  ένα  νέο 

στοιχείο για την Ένωση, εκτός από τους τομείς αποκλειστικής της αρμοδιότητας, 

η  Ένωση  συμμετέχει  μόνο  εκεί  όπου  η  δράση  της  θεωρείται 

αποτελεσματικότερη  από  τη  δράση  των  εθνικών  κοινοβουλίων.  Κάθε  εθνικό 

κοινοβούλιο  έχει  τη δυνατότητα  να παρουσιάζει  τους  λόγους  για  τους οποίου 

θεωρεί ότι μία πρόταση δεν είναι σύμφωνη με αυτή την αρχή. Στην περίπτωση 

αυτή θα ξεκινάει μία διαδικασία που θα ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις εάν το 

ένα  τρίτο  των  εθνικών  κοινοβουλίων  θεωρήσει  ότι  μία  πρόταση  δεν  είναι 

σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας. 

Τα  εθνικά  κοινοβούλια  διαφαίνεται  ότι  αποτελούν  πραγματικά  δυνητικούς 

θεματοφύλακες της επικουρικότητας και αυτοί οι θεσμοί έχουν ταυτόχρονα μία 

μοναδική  δυναμική  για  να  αμβλύνουν  το  δημοκρατικό  έλλειμμα  κατά  του 

οποίου  αγωνίζεται  η  Ε.Ε.92  Εντούτοις  είναι  δύσκολη  η  παρακολούθηση  της 

αρχής  της  επικουρικότητας  αφού  από  την  Ένωση  δεν  δίνεται  ένας  σαφής 

ορισμός  ενώ  στο  σύνολο  των  προτάσεων  που  αποσύρει  η  Επιτροπή  δεν 

παρέχονται στοιχεία για μη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 

                                                                                                                                                                   
Μετάφραση Ελευθερία ∆εκαβάλλα.  Αθήνα: Εκδ. Σαββάλα, σ.σ. 489‐491 και Βοσκόπουλος Γ., 
(2009). Ευρωπαϊκή Ένωση: θεσμοί, πολιτικές, προκλήσεις, προβληματισμοί. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Επίκεντρο σελ. 183. 
92Berman G. (2008) National Parliaments and Subsidiarity: An Outsider`s View. In Pernice In. & 
Tanchev Ev. (eds) Constitutionalisation without a Constitution? Nomos Germany Σελ 156‐157. 
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Η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων ενδυναμώνεται επίσης μέσω 

της ενίσχυσης του ρόλου του Κοινοβουλίου:  

Α.  στο    νομοθετικό  τομέα,  στον  οποίο  το  Κοινοβούλιο  συμμετέχει  όλο  και 

περισσότερο με  τη διαδικασία συναπόφασης  (Κοινοβούλιο και  Συμβούλιο  των 

Υπουργών)  σε  περισσότερο  από  40  νέους  τομείς,  κυρίως  στα  θέματα  της 

εσωτερικής αγοράς και της οικονομίας καθώς και σε εξ ολοκλήρου νέους τομείς 

(έλεγχος  των  προσώπων  στα  εξωτερικά  σύνορα,  άσυλο  και  παράνομη 

μετανάστευση). 

Β.  στον  τομέα  του  προϋπολογισμού,  υπό  την  έννοια  της  αρμοδιότητας  του 

Κοινοβουλίου να αποφασίζει  επί  ίσοις όροις με  το Συμβούλιο  για  την ψήφιση 

του προϋπολογισμού, ενώ σήμερα ακόμη το Συμβούλιο έχει την τελευταία λέξη 

επί  των  λεγομένων  «υποχρεωτικών  δαπανών»  (π.χ.  δαπάνες  στον  τομέα  της 

κοινής αγροτικής πολιτικής. Τρίτον, στον τομέα πολιτικού ελέγχου.  

Το  Κοινοβούλιο  εκλέγει  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής93  λαμβανομένου  υπόψη 

του  αποτελέσματος  των  ευρωπαϊκών  εκλογών,  διάταξη  που  αναδεικνύει 

εντονότερα την ύπαρξη μίας κοινοβουλευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η 

παραπάνω  αρμοδιότητα  οδηγεί  σε  εντονότερη  πολιτικοποίηση  των 

ευρωεκλογών  και  δίδει  ειδικό  βάρος  στην  ψήφο  των  πολιτών  που  μπορούν 

μέσω  των  εκλεγομένων  προσώπων  να  επηρεάσουν  τις  ευρωπαϊκές  υποθέσεις 

όχι μόνο στο επίπεδο του Κοινοβουλίου αλλά και της Επιτροπής.    

Η  πιο  σημαντική  πρόβλεψη,  η  οποία  ενισχύει  τη  δημοκρατία  αλλά  και  την 

αποτελεσματικότητα, είναι η νέα μέθοδος  (από τη 1η Νοεμβρίου 2014) για τον 

υπολογισμό της Ειδικής Πλειοψηφίας (Qualified Majority Voting).94 Σύμφωνα με 

αυτήν,  η  δύναμη  ψήφου  των  κρατών  μελών  στο  Συμβούλιο  θα  είναι 

αναλογικότερη  της  παρούσας  αφού  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  πληθυσμός  των 

κρατών μελών και θα προσδίδει στο Συμβούλιο την εικόνα της ένωσης κρατών 

αλλά  και  πολιτών  της  Ένωσης.  Σημαντικό  σημείο  είναι  η  πρόβλεψη  για 

                                                            
93 Άρθρο 17 της ΣΕΕ. 
94 Η Ειδική πλειοψηφία ορίζεται στα Άρθρα 16 της ΣΕΕ και 238 στη ΣΛΕΕ. Ειδικά για το 
Συμβούλιο αναφέρεται στο Άρθρο 235 της ΣΛΕΕ. 
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μειοψηφία  τεσσάρων  κρατών  που  αντιστοιχούν  σε  παραπάνω  του  35%  του 

πληθυσμού της Ένωσης αφού έτσι αποφεύγεται η παντοδυναμία τριών κρατών 

μελών με μεγάλο πληθυσμό στο Συμβούλιο. 

Επίσης,  η  πρόβλεψη  για  υπογραφές  που  μπορούν  να  συλλεχτούν  από  ένα 

εκατομμύριο  πολίτες  αποτελεί  σημαντικό  στοιχείο  αυτής  της  έννοιας  στη 

δημοκρατία95.  Αυτή  η  πρόβλεψη  αποτελεί  μία  πιο  άμεση  έκφανση  της 

συμμετοχής  του  πολίτη  της  Ένωσης  στη  διαδικασία  λήψεως  αποφάσεων.  Οι 

πολίτες  της  Ένωσης  μπορούν  να  καλέσουν  την  Επιτροπή  να  υποβάλει 

κατάλληλες  προτάσεις,  στο  πλαίσιο  των  αρμοδιοτήτων  της,  επί  θεμάτων  στα 

οποία θεωρούν ότι απαιτείται νομοθετική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή 

των Συνθηκών  (άρθρο 11 ΣΕΕ και 24 ΣΛΕΕ). Οι διατάξεις αυτές, που υιοθετούν 

αντίστοιχη  διάταξη  της  Συνταγματικής  Συνθήκης,  προβλέπουν  ότι  η  ανωτέρω 

δυνατότητα  παρέχεται  σε  ένα  εκατομμύριο  πολίτες  προερχόμενους  από 

σημαντικό  αριθμό  κρατών  μελών  (ο  αριθμός  όμως  των  κρατών  μελών  δεν 

διευκρινίζεται). 

Η  Συνθήκη  της  Λισσαβόνας  αναβαθμίζει  τη  θέση  των  δήμων  και  των 

περιφερειών στο πολιτικό σύστημα της Ένωσης και ενισχύει  τον θεσμικό ρόλο 

του αντιπροσωπευτικού  τους οργάνου,  της Επιτροπής  των Περιφερειών,96  στη 

νομοθετική  διαδικασία.    Πέραν  του  διευρυμένου  και  κατοχυρωμένου 

συμβουλευτικού ρόλου της κατά τη θέσπιση της νομοθεσίας της Ένωσης, η ΕτΠ 

διαθέτει  το  δικαίωμα  προσφυγής  ενώπιον  του  δικαστηρίου  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε δύο περιπτώσεις: α) την προάσπιση των θεσμικών της προνομίων και  

β) την αίτηση ακύρωσης κάθε νέας νομοθετικής πράξης της Ε.Ε. που κρίνει ότι 

παραβιάζει  την  αρχή  της  επικουρικότητας  σε  τομείς  όπου  προβλέπεται  η 

διαβούλευση με την ΕτΠ, βάσει της νέας Συνθήκης της Ε.Ε. 

Όλοι  οι  παραπάνω  λόγοι  συνηγορούν  στο  ότι  η  δημοκρατικότητα  και  η 

δημοκρατική  νομιμοποίηση  στη  Συνθήκη  επιτυγχάνεται  σε  ένα  σημαντικό 

βαθμό.  

                                                            
95Άρθρο 8β Παρ. 4 της Συνθήκης της Λισαβόνας. 
96Άρθρο 263 της ΣΛΕΕ. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όσον  αφορά  την  αποτελεσματικότητα  στη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της 

Ένωσης  μετά  τη  Συνθήκη,  θα  πρέπει  να  υπογραμμιστεί  ο  συμβιβασμός 

(tradeoff) με την αυξημένη δημοκρατικότητα στην Ένωση. Οι υποστηρικτές της 

Συνθήκης τονίζουν το γεγονός ότι με την ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου 

η Ένωση θα γίνει πιο δημοκρατική. Επίσης, γεγονός που συνηγορεί σε αυτή την 

άποψη  είναι  και  η  ενίσχυση  του  ρόλου  των  εθνικών  κοινοβουλίων  στη 

διαβούλευση με την Επιτροπή. 

Εντούτοις,  το  Κοινοβούλιο  θα  αποκτήσει  υπερβολική  δύναμη  σε  αυτό  το 

σύστημα.  Αν  και  το  νέα  αυτό  σύστημα  συνιστά  ένα  σημαντικό  βήμα  προς  τη 

δημοκρατία,  δεν  είναι  απαραίτητο  ότι  η  εφαρμογή  του  θα  προσδώσει  και  τη 

δημοκρατική νομιμότητα την οποία ανέμεναν οι πολίτες της Ένωσης. 

Τα  τρία  βασικά  στοιχεία  τα  οποία  συνθέτουν  το  χαρακτήρα  της  Ένωσης  ως 

αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι το γεγονός ότι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι 

αποσκοπούν  στην  ενδυνάμωση  των  συμφερόντων  των  περιφερειών  τους,  το 

γεγονός ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των αντιπροσώπων αλλά και η 

ύπαρξη  μηχανισμών  όπου  οι  ψηφοφόροι  μπορούν  να  τιμωρήσουν  ή  να 

επιβραβεύσουν τις δραστηριότητες των εκπροσώπων τους (πχ Ευρωεκλογές). 

Το περιεχόμενο της Συνθήκης ενδυναμώνει τα πρώτα δύο στοιχεία. Πρώτον, τα 

συμφέροντα  των  περιφερειών  μπορούν  να  επιδιωχθούν  καλύτερα  βάση  των 

νέων  κανόνων  της  Συνθήκης.  Δεύτερο,  με  τη  σύγκρουση  των  διαφορετικών 

συμφερόντων, γεγονός το οποίο ενδυναμώνεται με τις αυξημένες αρμοδιότητες 

της  Ένωσης,  τότε  είναι  υγειές  να  υπάρχει  ανταγωνισμός  μεταξύ  των 

αντιπροσώπων.  Η  σύγκρουση  και  η  διαβούλευση  στο  πλαίσιο  της  Ένωσης 

αποτελούν  χαρακτηριστικό  της  καθημερινότητας  στις  διεργασίες  της  Ένωσης. 

Με  τη  δυναμική  27  χωρών  οι  οποίες  έχουν  διαφορετικές  επιδιώξεις  και 

συμφέροντα, αυτές εκφράζονται πλέον καλύτερα στα πλαίσια της Ένωσης. 

Ο  προβληματισμός  για    την  αποτελεσματικότητα  έγκειται  στο  ότι  με  την 

πρόβλεψη για ομοφωνία σε μία σειρά αποφάσεων, μερικά κράτη μέλη μπορεί 
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ενώ ήθελαν να αντιταχθούν σε κάποια απόφαση να μην το κάνουν για να μην 

παρακωλυθεί  η  διαδικασία.  Με  τη  στροφή  προς  την  πλειοψηφία,  αυτές  οι 

αντιδράσεις  μπορούν  να  εκφραστούν  με  μεγαλύτερη  ελευθερία  αφού  η 

αντίθεση  των  κυβερνήσεων  μπορεί  να  καταγραφεί  και  η  Ένωση  δεν  θα  είναι 

όμηρος ενός κράτους μέλους.  

Ειδικότερα  για  το  Συμβούλιο,  η  λήψη  αποφάσεων  με  ειδική  πλειοψηφία  που 

επεκτείνεται  σε  νέους  τομείς  πολιτικής,  θα  είναι  ταχύτερη  και 

αποτελεσματικότερη. Από το 2014 και μετά, η ειδική πλειοψηφία θα βασίζεται 

μάλιστα  στη  διττή  πλειοψηφία  των  κρατών  μελών  και  των  πληθυσμών,  

εκπροσωπώντας  έτσι  τη  διττή  νομιμότητα  της  Ένωσης.    Διττή  πλειοψηφία 

επιτυγχάνεται  όταν  μία  απόφαση  λαμβάνεται  από  το  55%    των  13  κρατών 

μελών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της Ένωσης. 

Όταν  το  Συμβούλιο  δεν  έχει  να  κάνει  με  πρόταση  της  Επιτροπής,  η  αναγκαία 

πλειοψηφία αυξάνεται στο 72%  ενώ το πληθυσμιακό ποσοστό θα παραμένει το 

ίδιο.  Για να απορριφθεί μια νομοθεσία τουλάχιστον τέσσερις  χώρες πρέπει να 

είναι ενάντια στην πρόταση.  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 
Ενώ με το διορισμό της Άστον το ερώτημα του Κίσινγκερ βρίσκει μία απάντηση 

σε  θέματα  διεθνούς  πολιτικής,  εντούτοις  η  δημοσιονομική  κρίση  στην 

Ευρωζώνη  δημιούργησε  σοβαρό  πρόβλημα  εκπροσώπησης  για  οικονομικά 

θέματα.  Σε  τηλεφωνική επικοινωνία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνθηκε στους 

προέδρους  της  Γερμανίας  και  της  Γαλλίας  και  όχι  στους  εκπροσώπους  της 

Ένωσης,  δηλαδή  την  Άστον  (ως  βρετανή  υπήκοος  δεν  ανήκει  στην  Ευρωζώνη) 

και  τον  Φαν  Ρομπάι.  Η  κρίση  χρέους  δεν  μπορεί  να  εκπροσωπηθεί  αυτή  τη 

στιγμή στο εξωτερικό από κάποιο θεσμικό όργανο της Ένωσης.97

                                                            
97 Φαίνεται πως υπάρχει μία άτυπη συμφωνία ότι οι αποφάσεις αυτών των δύο ισχυρών 
οικονομικά χωρών είναι που καθορίζουν το μέλλον της νομισματικής Ένωσης. Who do you call to 
speak to Europe? Διαθέσιμο στο: <http://blogs.reuters.com/global/2010/05/17/who‐do‐you‐call‐
to‐speak‐to‐europe/ > [17 Μαΐου 2010] 
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Ιδιαίτερα  στην  περίοδο  της  δημοσιονομικής  κρίσης  των  χωρών  της  Ε.Ε.  η 

συνθήκη  της  Λισαβόνας  τέθηκε  υπό  αμφισβήτηση  όσον  αφορά  την 

αποτελεσματικότητά  της.  Ο  λόγος  είναι  ότι  εκείνοι  οι  θεσμοί  οι  οποίοι  θα 

μπορούσαν  να  εκπροσωπήσουν  την  κρίση,  και  για  πολλούς  φέρουν  και 

σημαντικό  μερίδιο  για  αυτήν,  όπως  η  Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα,  δεν 

διακατέχονται από  τον  ίδιο  δημοκρατικό  χαρακτήρα όπως  τα θεσμικά όργανα 

της Συνθήκης.  

Σύμφωνα,  άλλωστε,  με  το  Άρθρο  2  Παρ.  3,  σημαντικός  τομέας  εργασίας  της 

Ένωσης,  εκτός από  την ανταγωνιστική οικονομία  της,  είναι  και η σταθερότητα 

των  τιμών.  Σε  αυτό  το  σημείο  μπορεί  να  βασιστεί  η  επιχειρηματολογία  της 

Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας,  η  οποία  ακολουθεί  μία  πολιτική 

συγκρατημένης  προσφοράς  χρήματος,  αφού  σε  αντίθετη  περίπτωση  το  ενιαίο 

νόμισμα  θα  δεχόταν  πληθωριστικές  πιέσεις.  Η  συζήτηση  όσον  αφορά  το  αν 

αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις θα αποτελούσαν μικρό πρόβλημα σε σχέση με 

την  παρούσα  έλλειψη  ρευστότητας  στην  Ένωση  δεν  έχει  μέχρι  στιγμής 

παρουσιάσει κάποιο συμπέρασμα. 

Η  αρχή  της  επικουρικότητας  επίσης  δυσκόλεψε  την  Ένωση  στις  περιπτώσεις 

επικυρώσεων  των  δανειακών  συμβάσεων  και  της  συμμετοχής  στο  μηχανισμό 

σταθερότητας αφού η Γερμανία από το 2008 βρισκόταν σε συνεχή προεκλογικό 

πυρετό  λόγω  του  ομοσπονδιακού  εκλογικού  της  συστήματος  (βλ.  Πίνακα  1). 

Ειδικότερα,  είναι  πιθανό  ότι  η  καθυστερημένη  αντίδραση  της  Καγκελαρίου 

Μέρκελ  μεταξύ  του  Φεβρουαρίου  2010  και  του  Μαΐου,  η  οποία  αύξησε  το 

κόστος  του  πακέτου  διάσωσης,  οφειλόταν  στις  κρίσιμες  εκλογές  στη  Βόρεια 

Ρηνανία Βεστφαλία στις 9 Μαΐου 2010. 

Σύμφωνα  με  πολλούς  οικονομικούς  αναλυτές98,  όσον  αφορά  την  οικονομική 

διακυβέρνηση θα πρέπει να εισαχθούν προβλέψεις οι οποίες θα εξαναγκάζουν 

τα  κράτη  μέλη  προς  μία  συγκεκριμένη  κατεύθυνση.  Αλλά  αυτή  η  θέση  έχει 

απορριφθεί  αφού  δεν  θα  συμβάδιζε  με  τις  υπάρχουσες  δυσκολίες  και  τις 

                                                            
98 Βλ. τις προτάσεις της Nomura για την αντιμετώπιση της κρίσης στο Europe Will Work, (2011) 
Nomura Global Economics, Μάρτιος. 
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πολιτικές  δυνάμεις  που    διαμορφώνουν  την  πολιτική  της  Ένωσης.  Τέτοιου 

είδους προβλέψεις θα μπορούσαν να είναι: 

•  Απώλεια  των  δικαιωμάτων  ψήφου  ως  μέρος  της  Διαδικασία  Υπερβολικού 

Ελλείμματος99  (Excessive Deficit  Procedure):  Δεν  υπάρχει  κάποιος  μηχανισμός 

για αυτή τη διαδικασία που θα προσδιόριζε την απομάκρυνση του δικαιώματος 

ψήφου από κράτη μέλη που την παραβιάζουν. Τα δικαιώματα ψήφου μπορούν 

να απομακρυνθούν μόνο σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων.  Τέτοιου  είδους  εισαγωγή  θα  οδηγούσε  στη  δημιουργία  νέας 

Συνθήκης η οποία όμως είναι ανέφικτη υπό  τις παρούσες πολιτικές συγκυρίες 

καθώς θα αποτελούσε και καταπάτηση της δημοκρατικότητας στη Ένωση. 

•  Αποχώρηση  από  το  Ευρώ:    Δεν  υπάρχει  κάποια  πρόβλεψη  για  αποχώρηση 

μίας  χώρας  από  την  Ευρωζώνη  (σε  αντίθεση  με  αποχώρηση  από  την  Ένωση 

λόγω παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων) ακόμα και αν μια χώρα επιθυμεί 

να αποχωρήσει. Αυτό συνηγορεί  το γεγονός ότι όταν δημιουργήθηκε το Ευρώ, 

αυτή  η  διαδικασία  θεωρήθηκε  ως  μονόδρομος  για  τις  χώρες  που  θα 

συμμετέχουν  στην  Ευρωζώνη.  Μία  έξοδος  θα  προϋπόθετε  αλλαγή  της 

Συνθήκης,  κάτι  το  οποίο  θεωρείται  σήμερα  πολιτικά  αδύνατο  καθώς  και 

αντίθετο στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. 

• Παρακράτηση επιδοτήσεων ή άλλων πληρωμών της Ένωσης  (όπως συμβαίνει 

με την Κοινή Αγροτική Πολιτική). Η Συνθήκη προβλέπει στις διατάξεις της αυτήν 

την  περίπτωση  αλλά  όπως  και  η  απώλεια  του  δικαιώματος  ψήφου  δέχεται 

έντονες  αντιδράσεις.  Αυτές  οι  αντιδράσεις  προέρχονται  κυρίως  από  τις  χώρες 

της περιφέρειας οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις επιδοτήσεις 

για την ανάπτυξή τους. 

                                                            
99Διαδικασία κατά την οποία από μία χώρα ζητείται η διόρθωση του ελλείμματος της σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα βλ. Excessive Deficit Procedure. Διαθέσιμο στο: 
<http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/index_en.htm> [17 
Οκτωβρίου 2011] 
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Μέχρι τώρα η πολιτική αντιμετώπιση της κρίσης βασιζόταν στις μεταρρυθμίσεις 

μέσω  της  διαδικασίας  της  συναπόφασης  με  εξαίρεση  τη  δημιουργία  του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 

Η Ένωση, και πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή, δεν θα επιθυμούσαν να διανύσουν 

το  μακρύ  και  χρονοβόρο  δρόμο  της  αλλαγής  της  Συνθήκης  και  έκριναν  ότι  οι 

υπάρχουσες  διατάξεις  θα  ήταν  αρκετές  για  την  αντιμετώπιση  της  πιθανής 

χρεωκοπίας ενός κράτους μέλους. Αυτό που επιφέρει αυτή η αλλαγή είναι ότι 

κάνει  κεντρική  τη  σταθερότητα  στην  Ευρωζώνη,  αντίθετα  με  τις  ανάγκες  των 

κρατών  μελών,  όπως  αυτό  περιγράφεται  στο  άρθρο  122.  Επίσης  είναι  γενική 

ώστε να κάνει δυνατές διάφορες εξειδικεύσεις και τροποποιήσεις στο μέλλον. 

Η  διαδικασία  της  αλλαγής  της  Συνθήκης  θα  διαρκούσε  στην  καλύτερη  των 

περιπτώσεων,    δύο  χρόνια  αφού  θα  απαιτούσε  μία  πολύπλοκη  διαδικασία 

επικύρωσής  της  από  τα  κοινοβούλια  των  κρατών  μελών  ακόμα  και  στην 

περίπτωση  που  αυτή  γινόταν  σε  διακυβερνητικές  συναντήσεις  και  δεν 

απαιτούνταν η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. 

Αυτή  η  μέθοδος  αλλαγής  επιτρέπεται  μόνο  αν  δεν  μεταφερθούν  οι 

αρμοδιότητες από τα κράτη μέλη στην Ένωση. Η τροπολογία της Συνθήκης δεν 

προβλέπει τη μεταφορά αρμοδιότητας και τα κράτη μέλη που θα συμμετέχουν 

στο μηχανισμό θα το κάνουν συμφωνώντας να παραμείνουν με όρους. Αυτή η 

διαδικασία  αλλαγής  θα  είναι  πολύ  δύσκολη,    όπως  αποδείχθηκε  και  με  τη 

διαδικασία επικύρωσης  της Συνθήκης  της Λισαβόνας και  της Νίκαιας  και  κάθε 

της βήμα θα στοχοποιείται από τους επενδυτές. 

Η  Ένωση  εμφανώς  επιθυμεί  να  χρησιμοποιήσει  τα  πιο απλά  εργαλεία  για  την 

αλλαγή  της  Συνθήκης.  Θέλησε  να  αποφύγει  οποιαδήποτε  σημεία 

αντιπαράθεσης  και  διαπραγμάτευσης  μεταξύ  των  κρατών  μελών  όπως  θα 

δημιουργούσε  η  πρόταση  για  κεντρική  οικονομική  διακυβέρνηση  ή  μία 

πρόβλεψη για την κοινωνική πολιτική. 

Εναλλακτικά,  δεδομένης  της  διαφωνίας  για  ενδυνάμωση  της  οικονομικής 

ένωσης, μια διακυβερνητική συνέλευση θα εξυπηρετούσε τις επιθυμίες αυτών 
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που αποφασίζουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η 

κρίση  δεν  είναι  μόνο  μία  κρίση  χρέους  αλλά  και  μία  κρίση  διακυβέρνησης.  Η 

αλλαγή  των  Άρθρων  και  των  Πρωτοκόλλων  για  τη  Διαδικασία  Υπερβολικού 

Ελλείμματος θα έδινε τη δυνατότητα στους κυβερνώντες της Ένωσης να λύσουν 

τα  προβλήματα  με  μία  κίνηση.  Το  πρόβλημα  με  τη  διαδικασία  συναπόφασης 

μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου είναι ότι είναι χρονοβόρα και μη 

κατανοητή από της αγορές. 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Φον Ρομπάι, οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση στο μέλλον είναι το μέλλον του ενιαίου 

νομίσματος,  τα  τεκταινόμενα  στον  Αραβικό  κόσμο  αλλά  και  η  πυρηνική 

ασφάλεια.100  

Όσον  αφορά  τα  δύο  τελευταία  ζητήματα,  με  την  ενδυνάμωση  της  κοινής 

εξωτερικής πολιτικής, η Ένωση μπορεί να τα αντιμετωπίσει με σχετική ευκολία 

σε  σχέση  με  το  παρελθόν.  Η  πρόταση  όμως  μεταρρυθμίσεων  στη 

χρηματοοικονομική  σταθερότητα101  από  τη  Γερμανία  θα  απαιτούσε  την 

δημιουργία μίας  νέας συνθήκης,  πιθανότητα η οποία βρίσκει αντίθετους  τους 

Βρετανούς οι οποίοι δεν επιθυμούν να απολέσουν την εθνική τους κυριαρχία σε 

χρηματοοικονομικά ζητήματα.102 Η νέα συνθήκη θα προέβλεπε παρέμβαση των 

ευρωπαϊκών  οργάνων  στους  εθνικούς  προϋπολογισμούς  με  κατάργηση  της 

αρχής  της  επικουρικότητας.  Παρακάτω  εξετάζονται  μέτρα  τα  οποία  θα 

μπορούσαν να υιοθετηθούν ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση. 

                                                            
100 Is the Lisbon Treaty delivering for citizens?" ‐ Report on the seminar organized by the 
European Ombudsman. Διαθέσιμο στο: 
<http://www.ombudsman.europa.eu/el/resources/otherdocument.faces/el/10280/html.bookma
rk> [18Μαρτίου 2011] 
101Germany insists on new treaty for Europe. Διαθέσιμο στο: 
<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/72c8e9f2‐20d5‐11e1‐816d‐
00144feabdc0.html#axzz1jFmpb03u> [7 Δεκεμβρίου 2011] 
102Eurozone Crisis: New EU treaty may not be needed. Διαθέσιμο στο: 
http://www.bbc.co.uk/news/world‐europe‐16062378 [7 Δεκεμβρίου 2011] 
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Έκδοση  Ευρωομολόγων.  Η  κρίση  θα  μπορούσε  να  διαχειριστεί  σε  μεγάλο 

βαθμό με  την  έκδοση ευρωομολόγων,  γεγονός όμως  το οποίο θα αποτελούσε 

παραβίαση  του  Άρθρου  125.  Ο  λόγος  είναι  ότι  με  την  έκδοσή  τους  θα 

μεταφερόντουσαν υποχρεώσεις από τα κράτη σε κρίση προς άλλα κράτη μέλη. 

Η συγκεκριμένη λύση θα απαιτούσε αλλαγή στη Συνθήκη γεγονός το οποίο θα 

πραγματοποιούνταν σε μία περίοδο τριών ετών το ελάχιστο. 

Μία λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η κοινή υποχρέωση των κρατών 

μελών  στην  έκδοση  ενός  ομολόγου.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,    εάν  μία  χώρα 

χρεοκοπούσε οι άλλες χώρες θα ήταν υπόχρεες όχι προς τις υποχρεώσεις της εν 

λόγω χώρας αλλά προς το ομόλογο και την περίπλοκη δομή που αυτό θα είχε. Η 

άποψη του συγγραφέα είναι πως αυτή η λύση είναι που θα επιβληθεί στο εγγύς 

μέλλον αφού θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα χρηματοδότησης του χρέους 

των χωρών της περιφέρειας. Δηλαδή, η έκδοση ευρωομολόγων, τα οποία μέσω 

μίας πολύπλοκης νομικής δομής δεν θα παραβιάζουν το Άρθρο 125 ώστε να μην 

απαιτείται νέα συνθήκη και να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. 

Στην περίπτωση  της  Ελλάδας αυτή  είναι  και  η πιο  ρεαλιστική  λύση.  Η  έκδοση 

ευρωομολόγων θα  ελάφρυνε  τη  χώρα από  το  υπερβολικό  χρέος  της αλλά  για 

την  μη  αλλαγή  της  Συνθήκης  θα  απαιτηθεί  η  υπαγωγή  τους  στο  Βρετανικό 

Δίκαιο. Με  αυτόν  το,  δυσμενή  για  τη  χώρα,  τρόπο  δεν  θα  υπάρξει  μεταφορά 

υποχρέωσης  προς  τους  αγοραστές  των  ομολόγων  αφού  θα  υποθηκευτεί 

ελληνική δημόσια περιουσία. 

Η εισαγωγή, πάντως ευρωομολόγων θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα προς 

το  φεντεραλιστικό  μοντέλο  της  Ένωσης  αφού,  πέρα  από  την  υιοθέτηση  του 

κοινού νομίσματος, θα οδηγούσε στην ανάπτυξη της Ευρωζώνης. 

Ένα κεντρικό φορολογικό σύστημα. Αυτό το σημείο, αν και προβλέπεται από τη 

Συνθήκη,    εντούτοις  αποτελεί  σημείο  αντιπαράθεσης  σε  πολιτικό  επίπεδο 

μεταξύ  των  κρατών  μελών.  Σύμφωνα  με  τη  Συνθήκη  η  Ένωση  διατηρεί  το 

δικαίωμα  να  επιβάλλει  φόρο  στα  κράτη  μέλη  στην  περίπτωση  που  το 

αποφασίσει  το  Συμβούλιο.  Αυτό  ήδη  συζητείται  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  με  τη 
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μορφή ενός ΦΠΑ ο οποίος θα ανέρχεται στο 1‐2%  και θα χρηματοδοτήσει  τον 

κεντρικό προϋπολογισμό. 

Χρηματοοικονομικοί  κανόνες  για  τα  κράτη‐μέλη  της  Ευρωζώνης.  Αυτό  είναι 

ήδη  δυνατό  από  τη  Συνθήκη  αφού  προβλέπεται  ότι  η  Επιτροπή  μπορεί  να 

επιβάλλει κανόνες που θα αποσκοπούν στη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Άρα η 

επιβολή αυτών των κανόνων δεν θα απαιτούσε αλλαγή της Συνθήκης. 

Μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των κρατών‐μελών.  Σε αυτό  το σημείο μπορεί 

να  υιοθετηθεί  το  πρότυπο  των  ΗΠΑ  όπου  οι  ομοσπονδιακές  κυβερνήσεις 

αποφασίζουν τη μεταφορά κεφαλαίων ώστε να καταπολεμηθεί η ανεργία στις 

πολιτείες οι οποίες δεν προσελκύουν επενδύσεις. Αυτό, φυσικά,  θα εξαρτηθεί 

από  το  σύστημα  το  οποίο  θα  προταθεί.  Στην  ουσία  πραγματοποιείται  στον 

τομέα της γεωργίας με  την Κοινή Αγροτική Πολιτική αλλά μία πιο  γενικευμένη 

πρόβλεψη μεταφοράς κεφαλαίων από τις πλούσιες προς  τις φτωχές  χώρες θα 

ήταν  απαραίτητη ώστε  να  εξισορροπηθούν  οι  κρατικοί  προϋπολογισμοί.  Αυτή 

φυσικά  η  πρόβλεψη  θα  έβρισκε  αντίθετες  τις  πλούσιες  χώρες  της  Βόρειας 

Ευρώπης,  οι  οποίες  όμως  έχουν  επωφεληθεί  σε  μεγάλο  βαθμό  από  την 

υποτίμηση του Ευρώ λόγω της κρίσης και την αύξηση των εξαγωγών τους. 

Τελικά, είναι αναγκαία η πρόβλεψη για τη δημιουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης 

ώστε  να  δημιουργηθεί  ένα  οικονομικοκοινωνικό  μείγμα  υπό  ευρωπαϊκή 

διακυβέρνηση το οποίο θα αντιμετωπίζει  την παλινδρόμηση από το  μονομερή 

μονεταρισμό  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας.103  Αυτή  η  πολιτική  θα 

μπορούσε να δώσει την απάντηση στο δίλημμα το οποίο αντιμετωπίζει η Ένωση 

σήμερα.  Δηλαδή,  την αντιμετώπιση  της  κρίσης με κίνητρα ανάπτυξης ώστε  να 

επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η Συνθήκη  της Λισαβόνας  τέθηκε σε  ισχύ  το Δεκέμβριο  του  2009  ύστερα από 

μία  μακρά  περίοδο  διαβουλεύσεων  σε  εθνικό  και  ευρωπαϊκό  επίπεδο  και 

αποτελεί το αποτέλεσμα της αναζήτησης μίας επιτακτικής λύσης στο πρόβλημα 
                                                            
103 Μπακατσιάνος Γ., (2010). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα στην εποχή των διεθνών κρίσεων 
και προκλήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση σελ. 25. 
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ταυτότητας  που  αντιμετώπιζε  η  Ένωση,  ιδιαίτερα  μετά  την  απόρριψη  της 

συνταγματικής συνθήκης από τη Γαλλία και την Ολλανδία. Είναι το αποτέλεσμα 

υπαναχωρήσεων  έτσι  ώστε  να  ικανοποιηθεί  όσο  το  δυνατόν  περισσότερο  η 

πολυφωνία  στους  κόλπους  της  Ένωσης  αλλά  και  να  προσδώσει  μία  αίσθηση 

ευρωπαϊκής  ταυτότητας  στους  πολίτες,  βασιζόμενη  στις  αρχές  της  κοινωνικής 

οικονομίας της αγοράς όπως την ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Χανς‐Γκερτ Πέτερινγκ.104

Η  Συνθήκη  αφορούσε  μία  θεμελιώδης  ανάγκη,  δηλαδή  την  διασύνδεση  της 

Ένωσης με τους πολίτες της. Η παρεμβολή των εθνικών κοινοβουλίων πράγματι 

δίνει σημεία προς αυτήν  την κατεύθυνση προωθώντας μεγαλύτερη διαφάνεια 

και πιο αποτελεσματική διάδοση εγγράφων σε εθνικό επίπεδο.105

Η  τελική  Ευρωπαϊκή  ολοκλήρωση  είναι  πιθανή  αλλά  και  δύσκολη  αφού  η 

Συνθήκη δεν προσφέρει ένα τελικό κείμενο στις μεταρρυθμίσεις και μπορεί να 

χαρακτηριστεί  ως  διφορούμενη  και  πρόχειρα  γραμμένη.  Αυτό  που  είναι 

εμφανές είναι ότι η μετά Λισαβόνας εποχή θα είναι μία πιο κατανοητή περίοδος 

αφού δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Πυλώνες. Αλλά η Συνθήκη δεν 

δίνει ένα σαφή ορισμό του τι θα είναι η Ένωση στο μέλλον, ενώ στο περιβάλλον 

στο  οποίο  δοκιμάζεται  καθημερινά  η  Συνθήκη  είναι  εμφανής  η  έλλειψη  του 

Ευρωπαϊσμού ως κυρίαρχη  ιδεολογία,  ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό από την 

εποχή της Συνταγματικής Συνθήκης. 

Όλες  αυτές  οι  Συνθήκες  δείχνουν  ότι  η  Ένωση  είναι  μία  νομική  διαδικασία,  η 

οποία υπόκειται  σε  κανόνες  και  οδηγίες  όσον αφορά  τη  λειτουργία,  τις  αρχές 

και τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Πράγματι, η διαδικασία επικύρωσης 

προσθέτει  ένα  νέο  στοιχείο  όσον  αφορά  τη  συμβολή  των  Συνταγματικών 

Δικαστηρίων στη διευκρίνιση των σχέσεων των κρατών μελών με την Ένωση. 

                                                            
104Μεγάλη Πρόκληση η Συνθήκη της Λισαβόνας. Διαθέσιμο στο: 
<http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_1_05/07/2009_321138 > [5Ιουλίου 2009] 
105Kurpas S, Crum. B., De Schoutheete P.  (2007), The Treaty of Lisbon: Implementing the 
Institutional Innovations, CEPS/European Policy Centre/Egmont‐The Royal Institute of 
International Relations, Brussels σελ 87. 
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Σήμερα,  με  την  ανάγκη  σημαντικών  αλλαγών  στους  τομείς  της  οικονομικής 

ένωσης,    η  Συνθήκη  δείχνει  πως  δεν  θα  είναι  το  τέλος  του  δρόμου.  Όπως 

δηλώνει και  το προοίμιο  της Συνθήκης,   η διαδικασία  του Άμστερνταμ και  της 

Νίκαιας  αποσκοπούσαν  στην  ενδυνάμωση  της  αποτελεσματικότητας  της 

Ένωσης, στη δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεών της και τη συνοχή των 

δράσεών  της.  Αυτό  έρχεται  σε  αντίθεση  με  τη  δήλωση  ότι  η  Συνθήκη  της 

Λισαβόνας  θα  προσφέρει  ένα  διαρκές  και  τελικό  θεσμικό  πλαίσιο  το  οποίο 

σύμφωνα  με  τους  ευρωπαίους  ηγέτες  δεν  θα  είχε  αλλαγές  στο  μέλλον.106 

Τέσσερα σημεία συνηγορούν στο ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης της Ένωσης δεν 

έχει φτάσει στο τέλος της.  

Πρώτον, η Συνθήκη δεν αποτελεί ένα συγκεκριμένο κείμενο και η εφαρμογή του 

μπορεί  να  δημιουργήσει  καινούρια  προβλήματα  και  εξελίξεις.  Δεύτερον  θα 

υπάρξουν πολιτικές επιρροές ώστε να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της Ένωσης. 

Αυτές οι πιέσεις μπορούν  να προέλθουν  για παράδειγμα από  τους Βρετανούς 

Συντηρητικούς  καθώς  και  το  Γερμανικό  Συνταγματικό  Δικαστήριο.  Τρίτον,  οι 

παραχωρήσεις στην Ιρλανδία και την Τσεχία για τη διασφάλιση της επικύρωσης 

απέδειξαν  ότι  περαιτέρω  αλλαγές  είναι  δυνατές  στη  διαδικασία  διεύρυνσης. 

Τέλος, η αλλαγή βρίσκεται στη φύση της Ένωσης. Επειδή δεν είναι κράτος, δεν 

μπορεί  να  προσδιοριστεί  από  το  Σύνταγμά  της,  δημιουργώντας  έτσι  μία 

δυναμική κατάσταση. Δηλαδή, η νέα Συνθήκη δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με 

τη  Διακήρυξη  της  Ανεξαρτησίας  των  ΗΠΑ  στη  Φιλαδέλφεια  όπως  οι 

υποστηρικτές  του  ομοσπονδιακού  κράτους  ήλπιζαν.  Άρα,  η  Μεταρρυθμιστική 

Συνθήκη θα πρέπει να εννοηθεί ως μία δυναμική διεργασία, η οποία πρόκειται 

να αλλάξει στο μέλλον. 

Η προώθηση αυτή στηρίζεται, αφενός, σε μία περίπλοκη αλλά, κατά τη γνώμη 

μου,  πιο  ρεαλιστική  αρχιτεκτονική  σε  σχέση με  τη  Συνταγματική  Συνθήκη  και, 

αφετέρου,  σε  ένα  σύστημα  διακυβέρνησης  που  στηρίζεται  σε  ήδη 

επεξεργασμένα εμπειρικά δεδομένα καθώς και σε ένα παραδοσιακό εργαλείο  –

                                                            
106Brussels European Council Presidency Conclusion, 14 Φεβρουαρίου 2008, 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/97669.pdfσελ. 2 
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ήτοι  σε  μια  διαδικασία  αναθεώρησης  του  κλασσικού  διεθνούς  δικαίου‐,  το 

οποίο  όμως  χρησιμοποιήθηκε  για  να  οικοδομηθεί  η  μελλοντική  πορεία  του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος και η προώθηση μίας νέας ευρωπαϊκής ιδέας. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 

Πίνακας 1. Εκλογικές Διαδικασίες Γερμανία 2008‐2011 

Ομόσπονδο Κρατίδιο Έτος Νικητής

Βάδη‐Βυρτεμβέργη 27/4/2011  CDU  44,2% 

Βαυαρία 28/9/2008  CSU 43,4% 

Βερολίνο 18/9/2011  SPD 28,3% 

Βρανδεμβούργο 27/9/2009  SPD 33% 

Βρέμη 22/5/2011  SPD 36,8% 

Αμβούργο 28/2/2008  CDU 47,2% 

Αμβούργο 20/2/2011  SPD 48,4% 

Έσση 27/1/2008  CDU 36,8% 

Έσση 18/1/2009  CDU 37,2% 

Μεκλεμβούργο‐

Προπομερανία

4/9/2011  SPD 35,7% 

Κάτω Σαξονία 27/1/2008  CDU 42,5% 

Βόρεια Ρηνανία‐Βεστφαλία 9/5/2010  CDU 34,6% 

Ρηνανία‐Παλατινάτο 27/3/2011  SPD 35,7% 

Σάαρλαντ 30/8/2009  CDU 34,5% 

Σαξωνία 30/8/2009  CDU 40,2% 

Σαξωνία‐Άνχαλτ 20/3/2011  CDU 32,5% 

Σλέσβιχ‐Χόλσταϊν 27/9/2009  CDU 31,5% 

Θουριγγία 30/8/2009  CDU 31,2% 
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