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∆ήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jerzy 
Buzek σχετικά µε την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας 

 
Βρυξέλλες 

 
Η 1η ∆εκεµβρίου θα αποτελέσει σταθµό στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Είναι η 
µέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβόνας, τερµατίζοντας περίπου 
µια δεκαετία εσωτερικών συζητήσεων. Η Συνθήκη συνιστά πρόοδο της δηµοκρατίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ενισχύει σηµαντικά τις νοµοθετικές εξουσίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σχεδόν διπλασιάζονται.  
 
Ένας βασικός τοµέας στον οποίο αυξάνονται οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
είναι η κοινή γεωργική πολιτική. Οι ευρωβουλευτές θα αποφασίζουν πλέον ως προς τις 
γεωργικές δαπάνες, που αποτελούν περίπου το 40% του προϋπολογισµού της ΕΕ, 
καθήκον που στο παρελθόν ασκείτο σχεδόν αποκλειστικά από τα εθνικά υπουργεία 
Γεωργίας. Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουν τον ίδιο λόγο µε τους 
υπουργούς σε ό,τι αφορά τον τρόπο διαµόρφωσης και δαπάνης των πόρων των 
διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ. Άλλοι νέοι βασικοί τοµείς στους οποίους αυξάνονται οι 
εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει της Συνθήκης είναι η µετανάστευση, το 
διεθνές εµπόριο και η αλιευτική πολιτική.  
 
Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, οι πολίτες θα επιδρούν πιο άµεσα στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγµα, η Συνθήκη καθιερώνει 
την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ένα 
εκατοµµύριο πολίτες, προερχόµενους από ένα σηµαντικό αριθµό κρατών µελών, να 
ζητούν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει µια πρωτοβουλία σε 
έναν τοµέα αρµοδιότητας της ΕΕ.   
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε δικαιώµατα και αξίες, την ελευθερία, την αλληλεγγύη 
και την ασφάλεια. Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, ο οποίος προσαρτάται στη 
Συνθήκη, αποτελεί εγγύηση ότι τα θεσµικά όργανα και η νοµοθεσία της Ένωσης δεν 
µπορούν να παραβιάζουν τα βασικά πρότυπα περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ότι 
έχουν την υποχρέωση να τα σέβονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρως 
τον Χάρτη, σεβόµενο, ωστόσο, τις ρήτρες εξαιρέσεων που διέπουν την Πολωνία, την 
Τσεχική ∆ηµοκρατία και το Ηνωµένο Βασίλειο.  
 
Η Συνθήκη της Λισσαβόνας δίνει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να ασκεί καλύτερα τα 
καθήκοντά της στην παγκόσµια σκηνή. Η νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
∆ράσης θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να αρθρώνει σαφέστερο και ενιαίο λόγο. 
Οι σχέσεις µε τους εγγύτερους γείτονές µας έχουν πλέον ολοένα και πιο άµεσο 
αντίκτυπο στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Η Συνθήκη της Λισσαβόνας εισάγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για την ενεργειακή 
πολιτική, συµπεριλαµβανοµένης της αλληλεγγύης στον τοµέα του ενεργειακού 
εφοδιασµού, ο οποίος αφορά πάρα πολλούς Ευρωπαίους. 
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Τον περασµένο Ιανουάριο ξέσπασε η διαµάχη Ρωσίας-Ουκρανίας για το φυσικό αέριο, 
η οποία στέρησε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες από φυσικό αέριο για δύο εβδοµάδες 
στην καρδιά του χειµώνα. Είδαµε λοιπόν τι σηµαίνει η έλλειψη µιας πραγµατικής 
ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι Ευρωπαίοι µπορεί µεν να µην κατανοούν όλους τους 
δαιδάλους της γεωπολιτικής, καταλαβαίνουν όµως ότι δεν λειτουργεί η θέρµανση στα 
σπίτια, τα νοσοκοµεία, τα σχολεία τους. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας παρέχει τη βάση 
ώστε να µην επαναληφθούν τέτοια φαινόµενα.  
 
Η Συνθήκη της Λισσαβόνας δεν αποτελεί αυτοσκοπό ούτε και είναι τέλεια. Είναι ένα 
βελτιωµένο σύνολο κανόνων για την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ. Είκοσι χρόνια µετά 
την πτώση του τείχους του Βερολίνου, και ως πρώτος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, µε υπερηφάνεια δηλώνω ότι 
έχουµε πλέον ένα σύνολο δηµοκρατικών και αποτελεσµατικών κανόνων, ικανών να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες περίπου 500 εκατοµµυρίων ανθρώπων από 27 κράτη 
µέλη.  
 


