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Από το 1979 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκλέγουν κάθε πέντε χρόνια τους αντιπροσώπους 
τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιοι είναι οι βουλευτές, τι κάνουν στο Στρασβούρ-
γο και στις Βρυξέλλες και ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους; Αφού οι αποφάσεις που 
λαμβάνει το Κοινοβούλιο επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών σε ολόκληρη 
την Ευρώπη, το παρόν φυλλάδιο επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η μοναδική πολυεθνική κοινοβουλευτική συνέλευση στον κό-
σμο και το μοναδικό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται με άμεση ψηφοφο-
ρία. Αντιπροσωπεύει περίπου 500 εκατομμύρια πολίτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Οι εκλογές 
διενεργούνται κάθε πέντε έτη και εκείνες του Ιουνίου 2009 συνέπεσαν με την 30ή επέτειο των 
πρώτων άμεσων και καθολικών ευρωεκλογών. Μετά τις εκλογές του 2009, το Κοινοβούλιο αριθ-
μεί 736 ευρωβουλευτές, που χωρίζονται σε πέντε διαφορετικές πολιτικές ομάδες συγκροτημέ-
νες βάσει των πολιτικών συναφειών και όχι βάσει της εθνικότητας.

Η επίσημη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στο Στρασβούργο, στα γαλλογερ-
μανικά σύνορα, στην πόλη που συμβολίζει τη συμφιλίωση της Ευρώπης μετά τους δύο παγκό-
σμιους πολέμους. Με απόφαση των κρατών μελών της ΕΕ, το Κοινοβούλιο διοργανώνει κάθε 
χρόνο δώδεκα συνόδους της Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Οι βουλευτές συνεδριάζουν επίσης 
στο πλαίσιο κοινοβουλευτικών επιτροπών στις Βρυξέλλες. Εκεί, μπορούν να διοργανώνονται και 
συμπληρωματικές σύνοδοι της Ολομέλειας. Στις συζητήσεις χρησιμοποιούνται όλες οι επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ. Το γεγονός αυτό δείχνει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει το Κοινοβούλιο σε 
μια πολύμορφη και πολυπολιτισμική Ένωση «ενωμένη στην πολυμορφία»!
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Ένας ολοένα και πιο σημαντικός ρόλος

Από το 1979 οι διαδοχικές ευρωπαϊκές Συνθήκες διεύρυναν τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου όσον αφο-
ρά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και της νομοθεσίας της ΕΕ. Επίσης ενίσχυσαν τον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο που ασκούν οι ευρωβουλευτές στα άλλα όργανα και οργανισμούς της Ένωσης.

Με τη συνθήκη της Λισαβόνας —που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009— οι δημοσιονομικές εξου-
σίες του Κοινοβουλίου επεκτάθηκαν σε όλες τις δαπάνες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 
της κοινής γεωργικής πολιτικής, για τις οποίες μέχρι τότε την τελευταία λέξη την είχε το Συμβούλιο (που 
εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών).

Αλλά και ο νομοθετικός ρόλος του Κοινοβουλίου ενισχύθηκε σημαντικά: στο εξής θα έχει το ίδιο βάρος 
με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των νόμων για όλους σχεδόν τους τομείς αρμοδιότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προηγουμένως, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τους νόμους που αφορούσαν κυρίως τη δι-
ευκόλυνση της κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων μέσα 
στην ΕΕ ή την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Τώρα, η συγκατάθεσή του απαιτείται 
πλέον και για τη νομοθεσία που αφορά τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία, η ενέργεια, ο τουρισμός, ο έλεγχος 
των εξωτερικών συνόρων, η αστυνομική και δικαστική συνεργασία ή ακόμη η πολιτική προστασία.

Ο υποψήφιος για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνεται από τις κυβερνήσεις με 
βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Ακολούθως εκλέγεται από το Κοινοβούλιο. Ολόκληρη η Επι-
τροπή, συμπεριλαμβανομένου του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την 
Πολιτική Ασφάλειας, που είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, πρέπει να λάβει την έγκριση του Κοινοβου-
λίου. Η Επιτροπή μπορεί να υποχρεωθεί σε παραίτηση, εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει πρόταση δυσπιστίας 
σε βάρος της.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αναφορές στο Κοινοβούλιο καταγγέλλοντας παραβιάσεις του ευρω-
παϊκού δικαίου. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο εκλέγει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή που είναι αρμόδιος για 
την εξέταση προσφυγών για περιπτώσεις κακοδιοίκησης από όργανα και οργανισμούς της Ένωσης. Τέλος, 
το Κοινοβούλιο μπορεί να συγκροτήσει εξεταστικές επιτροπές όποτε εκτιμήσει ότι υπήρξε παραβίαση του 
ευρωπαϊκού δικαίου.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τα 
αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που, μέχρι τώρα, διακηρύσσονταν σε διάφορα εθνι-
κά, ευρωπαϊκά ή διεθνή κείμενα. Καθώς η εφαρμογή του έχει πλέον καταστεί δεσμευτική μετά την έναρξη 
ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, οι βουλευτές αναφέρονται σε αυτόν όταν καταγγέλλουν παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην ΕΕ.

Το Κοινοβούλιο ασκεί επίσης επιρροή στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Απαιτείται πλέον η έγκριση του 
Κοινοβουλίου για όλες τις διεθνείς συμφωνίες και για κάθε διεύρυνση της ΕΕ. Η εφαρμογή της εμπορικής 
πολιτικής, της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να αποφασίζεται από 
κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τέλος, το Κοινοβούλιο διεξάγει τακτικά συζητήσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στέλνει παρατηρητές σε όλη την υφήλιο για να ελέγξουν τον ελεύθερο και 
δίκαιο χαρακτήρα των εκλογών.
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■ Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εργάζεται 
για σας

Νέοι, φοιτητές, εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι, όποια ιδι-
ότητα κι αν έχουμε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία μας αφορά 
όλους, και ας μη το γνωρίζουμε μερικές φορές. Πιο υγι-
εινά τρόφιμα στο πιάτο μας, ελεύθερη κυκλοφορία και 
εργασία σε ολόκληρη την Ένωση, προστασία του περι-
βάλλοντος: σε πολλούς τομείς, ο ρόλος των ευρωπαίων 
βουλευτών είναι καθοριστικός. Οι ευρωπαϊκοί νόμοι στο-
χεύουν κυρίως στη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών 
μέσα στην Ένωση και στην προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως όλα τα κοινοβούλια, συζητεί 

και εγκρίνει νόμους. Αρχικά, οι ευρωπαίοι βουλευτές μπορού-

σαν μόνο να γνωμοδοτούν πάνω στις νομοθετικές προτάσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο, ως εκπρόσωπος των 

κυβερνήσεων των κρατών μελών, είχε την τελευταία λέξη για 

τους νόμους που εγκρίνονταν.

Με την πάροδο των ετών και με τη διαδοχή των Συνθηκών τα 

πράγματα άλλαξαν: ο ρόλος και οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ενισχύθηκαν σημαντικά, στον βαθμό που κατέ-

στη υποχρεωτικός παράγοντας στην κατάρτιση των κοινοτικών 

νόμων. Τώρα πια, στις περισσότερες περιπτώσεις, για να τεθεί 

σε ισχύ ένας ευρωπαϊκός κανονισμός ή οδηγία, πρέπει το Κοι-

νοβούλιο και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν ως προς το περι-

εχόμενό τους: αυτή είναι η διαδικασία που κοινώς ονομάζουμε 

«συναπόφαση».
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Έτσι, προτού καταστεί δυνατή η εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού 

νόμου σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, πρέπει πρώτα να υπο-

γραφεί από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον 

πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών.

■ Τα κινητά τηλέφωνα στο εξωτερικό: 
φθηνότεροι λογαριασμοί

Ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που τέθηκε σε ισχύ το 2007 
επέβαλε ανώτατα όρια χρέωσης στις κλήσεις από ή προς άλ-
λες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη σταδιακή 
μείωσή τους. Το Κοινοβούλιο, ειδικά για τις υπηρεσίες περια-
γωγής, πέτυχε να μη χρεώνουν οι τηλεφωνικές εταιρείες, από 
τον Ιούλιο του 2011 και μετά, πάνω από 0,35 ευρώ το λεπτό τις 
εξερχόμενες κλήσεις και 0,11 ευρώ το λεπτό τις εισερχόμενες 
κλήσεις (χωρίς ΦΠΑ). Ακόμη, από τον Ιούλιο 2009, το κόστος 
ενός SMS σε περιαγωγή δεν μπορεί πλέον να χρεώνεται πάνω 
από 0,11 ευρώ. Η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
φωτογραφιών ή η πλοήγηση στο διαδίκτυο μέσω κινητού τη-
λεφώνου ή μέσω φορητού υπολογιστή υπόκεινται επίσης σε 
ένα μειούμενο ανώτατο όριο χρέωσης το οποίο υπολογίζεται 
σύμφωνα με τον όγκο των ανταλλασσόμενων πληροφοριών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ένας νομοθέτης με πλήρεις εξουσίες

Η συναπόφαση εφαρμόζεται στην πλειονότητα των ευρωπαϊ-

κών νομοσχεδίων. Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται κυρίως η 

ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των 

κεφαλαίων και των προσώπων μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή 

αγορά. Η ίδια διαδικασία ισχύει επίσης για τομείς όπως η προ-

στασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των καταναλωτών 

και η ασφάλεια των μεταφορών καθώς και για τα προγράμματα 

στήριξης της έρευνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ή 

ακόμη για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

6
ΤΟ

 Ε
Υ

ΡΩ
Π

Α
ΪΚ

Ο
 Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Β

Ο
ΥΛ

ΙΟ
 Ε

ΡΓ
Α

ΖΕ
ΤΑ

Ι Γ
ΙΑ

 Σ
Α

Σ



77

Με την τελευταία μεταρρύθμιση των Συνθηκών, η συναπόφα-

ση έγινε, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, η «τακτική ευρωπαϊκή 

διαδικασία» για την έγκριση των νόμων της Ένωσης. Καλύπτει 

μάλιστα πολιτικές που παραδοσιακά ανήκαν στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα του Συμβουλίου: γεωργία, αλιεία, μετανάστευση, 

αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Κατέστη επίσης τακτική 

διαδικασία και σε τομείς στους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο δεν διέθετε παρά δικαίωμα βέτο (αποδοχή ή απόρριψη ενός 

κειμένου στο σύνολό του), όπως είναι η πολιτική στον τομέα της 

συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Σ’ αυτήν υπάγονται 

τέλος και τομείς που πρόσφατα εντάχθηκαν στις αρμοδιότητες 

της ΕΕ: αθλητισμός και νεότητα, πολιτική προστασία και αντιμε-

τώπιση διαφόρων απειλών κατά της δημόσιας υγείας, ενέργεια, 

τουρισμός και διαστημική πολιτική. 

Παραδείγματα του νομοθετικού έργου  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα τελευταία χρόνια, το Κοινοβούλιο συνέβαλε στο να διευκολυνθεί 

η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων και των επαγγελματικών 

προσόντων μεταξύ των κρατών μελών: σήμερα, η άσκηση επαγ-

γέλματος σε άλλη χώρα της ΕΕ είναι πολύ πιο εύκολη σε σύγκριση 

με το παρελθόν. Το Κοινοβούλιο συμμετείχε επίσης στη θέσπιση 

αυστηρότερων κανόνων όσον αφορά την ασφάλεια των προϊό-

ντων και τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες τους: 

σήμερα, στο σουπερμάρκετ, είναι πιο εύκολη η επιλογή ανάμεσα 

στα πολυάριθμα προϊόντα που προέρχονται από ολόκληρη την Ευ-

ρώπη! Ο καθένας τώρα ξέρει για ποιο λόγο διαλέγει και αγοράζει 

τρόφιμα π.χ. με ή χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόρθωσε επίσης να ενισχύσει τα 

δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές και σιδηροδρομι-

κές μεταφορές, χωρίς να λησμονήσει τα ηλικιωμένα άτομα και 

τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τα οποία μπορούν πλέον να 

απαιτούν την παροχή βοήθειας. Επιπλέον, τι ωραιότερο από ένα 

δροσιστικό μπάνιο στις θάλασσες ή στις λίμνες το καλοκαίρι; Οι 

ευρωπαϊκοί κανόνες, που έγιναν αυστηρότεροι χάρη στο Κοινο-

βούλιο, σας εγγυώνται βουτιές σε καθαρότερα νερά!
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Το Κοινοβούλιο συνέβαλε επίσης στην έγκριση μιας δέσμης μέ-

τρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, για να αυ-

ξηθεί η διαφάνεια και να βελτιωθεί η εποπτεία του ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το Κοινοβούλιο συμμετείχε 

ακόμη στον καθορισμό των κανόνων που αποσκοπούν στην 

απλοποίηση και τη μείωση των διασυνοριακών πληρωμών και 

πέτυχε να αυξηθεί στα 100000 ευρώ το εγγυημένο για κάθε 

τραπεζική κατάθεση ποσό σε περίπτωση πτώχευσης μιας τρά-

πεζας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια πρώτη σειρά μέτρων για να 

περιοριστούν οι συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Θα 

μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από αυτοκίνητα, 

βιομηχανίες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το 

Κοινοβούλιο υποστηρίζει την απόφαση, μέχρι το έτος 2020, να 

μειωθούν κατά 20% οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να 

βελτιωθεί κατά 20% η ενεργειακή απόδοση και να ανέλθει στο 

20% το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνο-

λική ενεργειακή παραγωγή της ΕΕ.

■ Οι ευρωβουλευτές στην υπηρεσία σας

Είστε ξεναγός, κτηματομεσίτης ή παρέχετε άλλες υπηρεσίες; 
Η οδηγία για τις υπηρεσίες θα σας επιτρέψει να εργαστείτε 
ευκολότερα στο εξωτερικό. Η οδηγία, εξαιρετικά αμφιλεγό-
μενη στην αρχή, μάλλον δεν θα είχε εκπονηθεί ποτέ χωρίς τη 
συμβιβαστική λύση που διαμόρφωσε το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Όντως, οι βουλευτές κατόρθωσαν να βρουν τη σω-
στή ισορροπία ανάμεσα στα αποκλίνοντα εθνικά συμφέρο-
ντα, ανάμεσα στα δικαιώματα των παρόχων υπηρεσιών και 
των καταναλωτών και ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομέ-
νων και των εργοδοτών.

ΤΟ
 Ε

Υ
ΡΩ

Π
Α

ΪΚ
Ο

 Κ
Ο

ΙΝ
Ο

Β
Ο

ΥΛ
ΙΟ

 Ε
ΡΓ

Α
ΖΕ

ΤΑ
Ι Γ

ΙΑ
 Σ

Α
Σ

8



ΤΟ
 ΕΥ

ΡΩ
Π

Α
ΪΚΟ

 ΚΟ
ΙΝ

Ο
Β

Ο
ΥΛ

ΙΟ
 ΕΡΓΑ

ΖΕΤΑ
Ι ΓΙΑ

 ΣΑ
Σ

9

Οι ευρωπαίοι βουλευτές  
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες

Όταν το Κοινοβούλιο κρίνει ότι μια πρόταση νόμου είναι κακή και δεν 

μπορεί να βελτιωθεί, έχει την εξουσία να την απορρίψει στο σύνολό 

της. Αυτό συνέβη, λόγου χάρη, στην περίπτωση της οδηγίας για την 

ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών και της οδηγίας για τις άδειες 

ευρεσιτεχνίας λογισμικού.

Οι βουλευτές διαθέτουν επίσης δικαίωμα πολιτικής πρωτοβουλίας. 

Μπορούν να προτείνουν στην Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές 

προτάσεις. Έτσι, καλούν τακτικά την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 

αναπτύξουν τις υφιστάμενες πολιτικές ή να δρομολογήσουν νέες. Με 

βάση το δικαίωμα αυτό, το Κοινοβούλιο έκανε λεπτομερείς συστά-

σεις και ζήτησε από την Επιτροπή να προτείνει σχέδιο νόμου για τη 

ρύθμιση και απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν κληρονο-

μικές υποθέσεις πολιτών που διαμένουν σε διαφορετικά κράτη μέλη.

...το ίδιο και οι πολίτες

Με τη νέα Συνθήκη, ένα εκατομμύριο ευρωπαίοι πολίτες, προερ-

χόμενοι από σημαντικό αριθμό κρατών μελών, έχουν στο εξής 

δικαίωμα να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει 

σχέδιο νόμου για ζητήματα στα οποία εκτιμούν ότι η ΕΕ οφείλει να 

νομοθετήσει.

Θέλετε να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη σας;

Όπως δείχνουν τα παραπάνω παραδείγματα, οι ευρωπαϊκοί νόμοι 
έχουν κυρίως σκοπό να διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών της 
Ένωσης και να προωθήσουν την ισότητα των ευκαιριών, των δικαι-
ωμάτων και των υποχρεώσεων για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. 
Ενθαρρύνουν επίσης τις ανταλλαγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών, 
διαμορφώνοντας ισοδύναμες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επι-
χειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη. Με το να εκλέγουν τους ευρωβου-
λευτές τους κάθε πέντε χρόνια, οι πολίτες συμμετέχουν λοιπόν στην 
εκπόνηση των νομοθετικών κειμένων που τους αφορούν άμεσα.



■ Χρήση των χημικών προϊόντων με πλήρη 
ασφάλεια

Τα χημικά προϊόντα είναι πανταχού παρόντα στη ζωή μας. 
Μολονότι κανένας δεν αμφισβητεί τη χρησιμότητά τους, η 
ασφάλειά τους για την υγεία ή το περιβάλλον δημιουργεί αμ-
φιβολίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε, για τον λόγο αυτό, 
έναν κανονισμό, γνωστό ως «REACH», προκειμένου να αξιο-
λογηθούν εκ νέου οι χιλιάδες χημικές ουσίες που κυκλοφο-
ρούν και να αποσυρθούν από την αγορά οι πιο επικίνδυνες. 
Χάρη στην επιμονή των ευρωβουλευτών δόθηκε έμφαση 
στην ανάπτυξη νέων, λιγότερο επιβλαβών χημικών ουσιών, 
περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τα πειράματα σε 
ζώα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε «Πώς εγκρίνονται οι ευρωπαϊκοί 
νόμοι;», σ. 41.
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■ Η καλή διαχείριση 
του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού

Νέοι αυτοκινητόδρομοι, καθαρότερες παραλίες, έρευνες για 
νέα φάρμακα, σπουδές στο εξωτερικό... Όλοι μας επωφελού-
μαστε άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες που χρηματο-
δοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος αποφασίζει για το πλαίσιο 
των προγραμμάτων και των δράσεων που πρόκειται να χρη-
ματοδοτηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, από κοινού με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ιδού 
ορισμένα παραδείγματα των δραστηριοτήτων που υποστηρί-
ζουν οι ευρωβουλευτές σας.

Κάθε χρόνο, ύστερα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι 

ευρωβουλευτές διεξάγουν πολύμηνες διαπραγματεύσεις με το Συμ-

βούλιο (που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών), για να 

καθοριστεί το ύψος των εσόδων και των δαπανών της Ένωσης για το 

επόμενο έτος. Ο προϋπολογισμός που αποφασίζεται έτσι, σύμφωνα με 

τα ανώτατα όρια των δαπανών που έχουν προκαθοριστεί σε ένα πολυ-

ετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικός διότι αντανακλά τη 

στήριξη που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στον καθένα από τους 

τομείς της δραστηριότητάς της για να εξασφαλίσει την αλληλεγγύη, τη 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Το Ευρωπαϊ-

κό Κοινοβούλιο έχει επίσης την εξουσία να απορρίψει τον προϋπολο-

γισμό ή να απαιτήσει ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού, εάν κρίνει ότι οι 

προτεραιότητες που έχει θέσει δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη.

Η τελευταία μεταρρύθμιση των Συνθηκών επεξέτεινε τη δημοσιονομι-

κή εξουσία του Κοινοβουλίου στο σύνολο πλέον των δαπανών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των συνδεομένων με την κοινή γεωργική πολι-

τική για τις οποίες μέχρι τώρα το Συμβούλιο είχε την τελευταία λέξη. Η 

διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού απλοποιήθηκε.

11



Η
 Κ

Α
Λ

Η
 Δ

ΙΑ
Χ

ΕΙ
ΡΙ

ΣΗ
 Τ

Ο
Υ

 Ε
Υ

ΡΩ
Π

Α
ΪΚ

Ο
Υ

 Π
ΡΟ

Ϋ
Π

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

ΣΜ
Ο

Υ
12

Πού πηγαίνουν τα χρήματα της Ένωσης;

«Δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, προγραμματική περίοδος 

2007–2013»: στρογγυλοποιημένα ποσά της Διοργανικής Συμ-

φωνίας της 17ης Μαΐου 2006, τιμές 2004

Η ΕΕ ως παγκόσμιος 
παράγοντας: 

εξωτερικές δράσεις, 
αναπτυξιακή πολιτική, 

ανθρωπιστική βοήθεια  
49 δισ. EUR (6 %)

Ιθαγένεια, ελευθερία, 
ασφάλεια και δικαιοσύνη: 
προστασία των δικαιωμάτων 
των πολιτών, ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων, 
αστυνομική και δικαστική 
συνεργασία, καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας
11 δισ. EUR (1 %)

Διατήρηση και διαχείριση 
των φυσικών πόρων: 

γεωργία, βιώσιμη 
ανάπτυξη και περιβάλλον  

371 δισ. EUR (43 %)

Λοιπές δαπάνες, 
συμπεριλαμβανομένων 
των διοικητικών 
51 δισ. EUR (6 %)

Βιώσιμη ανάπτυξη: 
περιφερειακή οικονομική 
ανάπτυξη, δράσεις υπέρ 
της οικονομικής ανάπτυξης, 
της ανταγωνιστικότητας 
και της απασχόλησης 
382 δισ. EUR (44 %)



Προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης…

Μεγάλο μέρος των χρημάτων της ΕΕ συμβάλλει στην ενίσχυση 

της οικονομικής ανάπτυξης και στη μείωση των ανισοτήτων με-

ταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ευρώπης: κατασκευή αυ-

τοκινητοδρόμων ή σιδηροδρομικών γραμμών που συνδέουν τα 

κράτη μέλη, ενισχύσεις για τις μικρές επιχειρήσεις, έργα έρευνας 

και τεχνολογικής καινοτομίας (π.χ., για την ανάπτυξη των ανανε-

ώσιμων πηγών ενέργειας).

Η κοινή γεωργική πολιτική απορροφά επίσης ένα σημαντικό 

μερίδιο του προϋπολογισμού. Αλλά με τη στήριξη του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου κι άλλοι τομείς αποκτούν συνεχώς μεγαλύτε-

ρη σπουδαιότητα, όπως είναι η διαφύλαξη του περιβάλλοντος 

μέσα από τη δημιουργία περιφερειακών φυσικών πάρκων, η 

διατήρηση προστατευόμενων ειδών, η διαχείριση των υδάτινων 

πόρων, ο αγώνας κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ένα τμήμα του προϋπολογισμού της Ένωσης χρησιμοποιείται 

επίσης για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στον 

πλανήτη και της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις χώρες που 

έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και άλλες καταστάσεις 

κρίσης.

…και των συμφερόντων των πολιτών

Επιδημίες σαν το AIDS και τη γρίπη των πτηνών δεν γνωρίζουν 

σύνορα κι επομένως είναι πιο αποτελεσματικό να τις αντιμετω-

πίζουμε όλοι μαζί από κοινού. Η ΕΕ, με την προτροπή του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου, δραστηριοποιείται συνεπώς ολοένα και 

περισσότερο στον τομέα της δημόσιας υγείας, χρηματοδοτώ-

ντας κυρίως πολυάριθμες έρευνες για νέα φάρμακα.

Τα τελευταία χρόνια, το Κοινοβούλιο έκανε επίσης πλήρη χρήση 

των εξουσιών του προκειμένου να αυξηθούν τα προγράμματα 

που προωθούν την ευρωπαϊκή πολιτισμική ποικιλομορφία, εν-

θαρρύνοντας την κυκλοφορία των καλλιτεχνικών και πολιτιστι-

κών έργων και προϊόντων: τον κινηματογράφο, τη μουσική, τη 

ζωγραφική, τη φωτογραφία, το θέατρο.
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Η οικονομική κατάσταση είναι κι αυτή στο επίκεντρο του ενδι-

αφέροντος. Το 2006 το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ίδρυση ενός 

Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με ετήσια επι-

χορήγηση 500 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τους εργα-

ζόμενους που απολύονται λόγω βιομηχανικής αναδιάρθρωσης 

οφειλόμενης στη διεθνή συγκυρία. Και κατά την οικονομική κρί-

ση του 2009, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την επέκταση του πεδίου 

εφαρμογής του Ταμείου, καθώς και τη λιγότερο αυστηρή εφαρ-

μογή των κριτηρίων επέμβασής του.

Επένδυση για το μέλλον

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο στην έγκρι-

ση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο καθορί-

ζει τα ανώτατα όρια των δαπανών σε κάθε κατηγορία ευρωπαϊ-

κής πολιτικής για την περίοδο μέχρι το 2013. Το Κοινοβούλιο 

χρειάστηκε να συγκρουστεί σθεναρά με τα κράτη μέλη για να 

εξασφαλίσει πρόσθετα χρήματα για τα έργα που οι πολίτες θε-

ωρούν σημαντικά.

Το Κοινοβούλιο υπερασπίστηκε ιδίως τα ευρωπαϊκά προγράμ-

ματα κινητικότητας των νέων, για την απόκτηση νέων προσό-

ντων, μεταξύ άλλων και γλωσσικών, και για την εξοικείωση με 

άλλες πολιτιστικές παραδόσεις. Υποστήριξε π.χ. το πρόγραμ-

μα Erasmus, που επιτρέπει κάθε χρόνο σε περισσότερους από 

180000 φοιτητές να φοιτήσουν ένα εξάμηνο σε ξένο πανεπιστή-

μιο. Ενέκρινε επίσης το πρόγραμμα Leonardo da Vinci, που προ-

ωθεί την επαγγελματική κατάρτιση με περιόδους άσκησης σε 

επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη. Γενικότερα, το Κοινοβούλιο δίνει 

μεγάλη σημασία στην έρευνα και την καινοτομία.

Η συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει πως το πολυετές δημοσιονο-

μικό πλαίσιο θα υιοθετείται με κανονισμό (με ειδική νομοθετική 

διαδικασία) που υποχρεωτικά θα εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.

14



Η
 Κ

Α
Λ

Η
 Δ

ΙΑ
Χ

ΕΙΡΙΣΗ
 ΤΟ

Υ
 ΕΥ

ΡΩ
Π

Α
ΪΚΟ

Υ
 Π

ΡΟ
Ϋ

Π
Ο

Λ
Ο

ΓΙΣΜ
Ο

Υ
15

■ Από πού προέρχονται οι οικονομικοί  
πόροι της Ένωσης;

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτείται 
ουσιαστικά από τις συνεισφορές των κρατών μελών, οι οποί-
ες υπολογίζονται σε συνάρτηση με τον εθνικό τους πλούτο. 
Επίσης και από ένα ποσοστό του ΦΠΑ που εισπράττεται σε 
ολόκληρη την ΕΕ επί των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών, 
καθώς και από τους δασμούς που εισπράττονται στα εξωτερι-
κά σύνορα της Ένωσης επί των βιομηχανικών και γεωργικών 
προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες. Για το μέλλον, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ένα νέο σύστημα χρη-
ματοδότησης που θα επιτρέπει μια απευθείας σχέση μεταξύ 
της Ένωσης και των ευρωπαίων φορολογουμένων, χωρίς 
ωστόσο να αυξηθούν οι φόροι. 
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Δαπάνες που περνούν από εξονυχιστικό έλεγχο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ελε-

γκτικού Συνεδρίου, ελέγχει συνεχώς την αποτελεσματική διαχεί-

ριση του προϋπολογισμού και μεριμνά για την καταπολέμηση 

ενδεχόμενων κρουσμάτων απάτης.

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα θεσμικά 

όργανα της Ένωσης πρέπει να αποδεικνύουν ότι χρησιμοποίη-

σαν ορθώς τους κοινοτικούς πόρους που τέθηκαν στη διάθεσή 

τους: αυτή η διαδικασία ονομάζεται «χορήγηση απαλλαγής για 

την εκτέλεση του προϋπολογισμού». Η Επιτροπή οφείλει να λά-

βει υπόψη της τις συστάσεις που κάνουν με την ευκαιρία αυτή 

οι ευρωβουλευτές.

■ Στοιχίζει ακριβά η Ευρώπη;

Ελάχιστα πάνω από το 1% του πλούτου της Ένωσης. Δηλαδή 
στον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ, που ανέρχεται σε πάνω 
από 120 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, κάθε κάτοικος 
συμβάλλει με 240 περίπου ευρώ. Το ποσό αυτό είναι πολύ 
μικρό σε σύγκριση με τα ποσά που εισπράττονται ως εθνικοί 
φόροι. Όμως, αυτά τα χρήματα επιτρέπουν να χρηματοδο-
τούνται σημαντικές πολιτικές υπέρ των πολιτών. Η λειτουργία 
δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στοιχίζει σε κάθε πολίτη 
της ΕΕ περίπου 3 ευρώ ετησίως.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε «Πώς εγκρίνεται ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ;», σ. 44.
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Καθώς είναι το μόνο αιρετό θεσμικό όργανο στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει με πολύ 
μεγάλη σοβαρότητα τον ρόλο του ως θεματοφύλακας των 
ελευθεριών και της δημοκρατίας, τόσο στην Ευρώπη όσο και 
στον κόσμο. Ο ρόλος των ευρωβουλευτών είναι κυρίως να 
εκπροσωπούν τους πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπε-
ρασπίζονται τα συμφέροντά τους απέναντι στους ευρωπαίους 
ηγέτες και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Η συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «βασίζεται 

στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθε-

ρίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, καθώς και του σεβασμού των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι 

κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον 

πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιο-

σύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». 

Ακόμη, η Ένωση «έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και 

την ευημερία των λαών της».

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

συντάχθηκε το 2000 από μια συνέλευση αποτελούμενη κυρίως από 

ευρωπαίους και εθνικούς βουλευτές, συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμε-

νο τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία 

μέχρι τώρα διακηρύσσονταν σε διάφορα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή 

κείμενα. Με το που τέθηκε σε ισχύ η τελευταία Συνθήκη, την 1η Δε-

κεμβρίου 2009, ο Χάρτης έγινε νομικά δεσμευτικός, όπως είχε ζητήσει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντούτοις, τρία κράτη μέλη —το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία— έχουν εξαιρεθεί.

■ Ο θεματοφύλακας  
των ελευθεριών και της δημοκρατίας



Οι ευρωβουλευτές, θέτοντας την αξιοπρέπεια του ατόμου στο επίκε-

ντρο της πολιτικής τους δράσης, επικαλούνται τον Χάρτη αυτό κάθε 

φορά που καταγγέλλουν καταφανείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία την αρχή της 

ανεκτικότητας και αγωνίζεται με πάθος για την εξάλειψη κάθε μορφής 

διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, 

γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

σεξουαλικού προσανατολισμού. Με τον τρόπο αυτό, ορθώνει το ανά-

στημά του ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία και υπενθυμίζει 

διαρκώς την ανάγκη να γίνονται σεβαστοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες που 

διέπουν την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το 

Κοινοβούλιο ασκεί επίσης όλη του την εξουσία προκειμένου να εγγυ-

ηθεί τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και επαγρυπνεί για 

την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.

■ Καταπολέμηση κάθε μορφής 
εκμετάλλευσης των γυναικών

Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ξεκινήσει πολλές φορές οι 
προσπάθειες για να καταπολεμηθεί κάθε μορφή βίας σε βάρος των 
γυναικών, για να εξαλειφθεί το εμπόριο ανθρώπων με σκοπό τη σε-
ξουαλική εκμετάλλευση και για να βγουν οι γυναίκες από τη φτώ-
χεια. Το Κοινοβούλιο καταβάλλει επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να προαχθεί η ισότητα των φύλων και αυτό είναι που μερίμνησε 
για να ιδρυθεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύ-
λων, που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της προόδου που 
σημειώνεται σε αυτό τον τομέα. Το Ινστιτούτο έχει έδρα στη Βίλνα 
της Λιθουανίας. Με τα ψηφίσματα που εγκρίνει η ολομέλειά του, το 
Κοινοβούλιο ασκεί συνεχή πίεση στις κυβερνήσεις και στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ για να βελτιωθεί η θέση των γυναικών.

Προστασία των ελευθεριών σε όλες τις περιστάσεις

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2001 στις 

ΗΠΑ, τον Μάρτιο του 2004 στη Μαδρίτη και τον Ιούλιο του 2005 στο 

Λονδίνο ώθησαν τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη συνεργασία τους 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μολονότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στηρίζει τις προσπάθειες συντονισμού στον τομέα της 

αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας —που αποτελούν τη μο-
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ναδική εγγύηση αποτελεσματικότητας απέναντι σε απειλές που δεν 

γνωρίζουν σύνορα—, από την άλλη πλευρά αρνείται να καταβάλουν 

τα δικαιώματα των πολιτών το τίμημα μιας πολιτικής που αποβλέπει 

στην ολοκληρωτική ασφάλεια.

Για να μη τεθούν υπό αμφισβήτηση οι αξίες που αποτελούν τα θεμέ-

λια της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι ο 

αγώνας κατά της τρομοκρατίας πρέπει να διεξαχθεί με σεβασμό στις 

ατομικές ελευθερίες. Αυτό είναι το σταθερό μήνυμά τους στις διαδο-

χικές υποθέσεις που εξετάζουν στο πλαίσιο αυτό, είτε πρόκειται για 

συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη διαβίβαση των 

προσωπικών δεδομένων των επιβατών στα αεροσκάφη, είτε για τη 

διατήρηση των τηλεφωνικών δεδομένων από τις εταιρείες τηλεφωνί-

ας, είτε για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τραπεζικές συναλ-

λαγές. Παράλληλα, υποστήριξαν την αναθεώρηση της οδηγίας για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ούτως ώστε 

να καλύπτει και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι νόμοι σε αυ-

τούς τους τομείς εγκρίνονται από κοινού από το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο με τη διαδικασία της συναπόφασης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε επίσης μείζονα ρόλο στη 

δημιουργία του νέου Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει στη Βιέννη και είναι επιφορτισμέ-

νος με την παρακολούθηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων αυτών 

στα κράτη μέλη. Επίσης, είναι σε στενή επικοινωνία με τον Ευρωπαίο 

Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, που εδρεύει στις Βρυξέλλες και του 

οποίου αποστολή είναι να εποπτεύει την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής σε ολόκληρη την Ένωση.

Ανταπόκριση στις αναφορές  
που υποβάλλουν οι πολίτες

Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάθε κάτοικος κράτους μέ-

λους της ΕΕ έχει δικαίωμα να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο για όποιο θέμα εμπίπτει στο πλαίσιο των τομέων δραστηρι-

ότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που τον αφορά άμεσα.

Μέσα από έναν μεγάλο αριθμό αναφορών έρχονται στο φως οι δυ-

σκολίες για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των κοινοτικών οδηγιών, 

ιδίως στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ασφάλισης, της 

αναγνώρισης των πτυχίων και των προσόντων, καθώς και σε ορισμέ-
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νες πτυχές της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο 

προσπαθεί να συμβάλει στην άρση αυτών των δυσκολιών.

Διεύθυνση στην οποία μπορείτε να απευθύνετε τις αναφορές σας: σ. 56.

■ Εμφυτεύματα σιλικόνης: 
αυστηρότερη νομοθεσία μετά από αναφορές

Δύο αναφορές που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 
1998 κατήγγειλαν τις αρνητικές συνέπειες που έχουν για την αν-
θρώπινη υγεία τα εμφυτεύματα μαστού από σιλικόνη και ζητούσαν 
την άμεση απαγόρευσή τους. Οι συζητήσεις και τα κοινοβουλευτι-
κά ψηφίσματα που ακολούθησαν, όπως και μια μελέτη που παραγ-
γέλθηκε από το Κοινοβούλιο, ώθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αποσαφηνίσει και να ενισχύσει τις διατάξεις που αφορούν την 
ενημέρωση των ασθενών, την παρακολούθηση και την εποπτεία. 
Το 2003 μια οδηγία κατέστησε αισθητά αυστηρότερους τους ελέγ-
χους ποιότητας και ασφάλειας που είναι αναγκαίοι προτού διατε-
θούν στην ευρωπαϊκή αγορά τα εμφυτεύματα μαστού.

Άσκηση ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κανείς δεν γίνεται πρόεδρος της Επιτροπής χωρίς την έγκριση του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων προτεί-
νουν τον υποψήφιο, βάσει των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών, ο 
οποίος στη συνέχεια εκλέγεται από το Κοινοβούλιο. Οι υποψήφιοι για τις 
θέσεις των επιτρόπων επίσης επιλέγονται από τις κυβερνήσεις και ακο-
λούθως παρουσιάζονται σε ακροάσεις ενώπιον των ευρωβουλευτών οι 
οποίοι εξετάζουν την καταλληλότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τον ύπα-
το εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική 
Ασφάλειας που έχει και την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Επιτροπής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την Επιτροπή, στο σύνολό της, 
δίνοντάς της ψήφο εμπιστοσύνης. Μπορεί, επίσης, να την υποχρεώ-
σει να παραιτηθεί ομαδικώς εγκρίνοντας πρόταση δυσπιστίας. Αυτή 
η συλλογική μομφή σε βάρος των επιτρόπων θεωρείται πάντως μια 
«έσχατη επιλογή» και ουδέποτε ψηφίστηκε μέχρι τώρα. Το 1999 όμως, 
το ενδεχόμενο να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της Επιτροπής, 
που ήταν τότε υπό τον Jacques Santer, την οδήγησε σε παραίτηση.

Το Κοινοβούλιο εποπτεύει από κοντά τις δραστηριότητες της Επι-
τροπής, εξετάζοντας διεξοδικά τις προτάσεις που περιέχονται στις 
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εκθέσεις της για τις πολιτικές, τη νομοθεσία και τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης. Οι ευρωπαίοι επίτροποι προσέρχονται τακτικά ενώπιον 
των βουλευτών, τόσο κατά τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών όσο και της Ολομέλειας, για να υπερασπιστούν τις πολιτι-
κές τους, να εξηγήσουν τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν και να 
απαντήσουν στα ερωτήματα που τους θέτουν οι ευρωβουλευτές. Σε 
κάθε σύνοδο της Ολομέλειας ο πρόεδρος της Επιτροπής εμφανίζεται 
στην «Ώρα των Ερωτήσεων» και απαντά στις ερωτήσεις που του υπο-
βάλλουν οι ευρωβουλευτές για θέματα επικαιρότητας.

■ Και το ευρώ;

Οι ευρωπαίοι βουλευτές εποπτεύουν τη διαχείριση του ενιαίου νο-
μίσματος της Ένωσης, του ευρώ, καλώντας τον πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να προσέρχεται και να εξηγεί τις 
πολιτικές του ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματι-
κών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ 
και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας διο-
ρίζονται μόνον αφού πρώτα γνωμοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο μπορεί στο 
εξής να εγκρίνει από κοινού με το Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για 
τη χρήση του ευρώ.

Εποπτεία των εργασιών του Συμβουλίου

Στην έναρξη κάθε «ευρωπαϊκής διάσκεψης κορυφής» (ή Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο), όπου οι ηγέτες των κρατών μελών εγκρίνουν γενικές πολι-
τικές κατευθύνσεις, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου διατυπώνει τις δικές 
του στρατηγικές προτάσεις. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις 
και την Πολιτική Ασφάλειας —τα νέα αξιώματα που θέσπισε η συνθή-
κη της Λισαβόνας— παρουσιάζονται τακτικά ενώπιον των βουλευτών 
για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις ενέργειές τους.

Η προεδρία του Συμβουλίου, την οποία αναλαμβάνουν εκ περιτρο-
πής οι υπουργοί των κρατών μελών, συναντάται τακτικά με τους προ-
έδρους των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
παρουσιάζεται στις συνόδους της Ολομέλειας, για να εκθέσει το πρό-
γραμμά της, να κάνει απολογισμό και να συζητήσει με τους βουλευτές. 
Συχνά, η προεδρία συμμετέχει και στις συνεδριάσεις των κοινοβου-
λευτικών επιτροπών.
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Οι ευρωπαίοι βουλευτές μπορούν, στην Ολομέλεια ή γραπτώς, να 
υποβάλουν ερωτήσεις στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά 
με οποιοδήποτε θέμα, όπως π.χ. για την ανάγκη λήψης επειγόντων μέ-
τρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας ή του κράτους δικαίου.

■ Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβη-
τή, ο οποίος είναι επιφορτισμένος να εξετάζει τις καταγγελλόμενες 
από πολίτες και επιχειρήσεις περιπτώσεις «κακοδιοίκησης» των ορ-
γάνων της Ένωσης, με σκοπό να επιτύχει τη διευθέτηση των διαφο-
ρών. Το καταστατικό και οι γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων 
του Διαμεσολαβητή καθορίζονται από το Κοινοβούλιο. Ο Διαμεσο-
λαβητής εργάζεται στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει επίσης στη σύναψη και δια-
τήρηση στενών δεσμών με τα εθνικά κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτή η διακοινοβουλευτική συνεργασία αποσκοπεί κυρίως 
να εντείνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την ευθύνη για τις αποφά-
σεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγγυάται μεγαλύτερη 
διαφάνεια και ευρύτητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η μεταρρύθμιση των Συνθηκών εμπλέκει ακόμη περισσότερο τα 
εθνικά κοινοβούλια στις θεσμικές διαδικασίες, ιδίως στο νομοθετικό 
επίπεδο. Τα κοινοβούλια καθίστανται πλέον πλήρως συμμέτοχα στην 
έγκριση των ευρωπαϊκών νόμων. Καλούνται κυρίως να αξιολογούν 
κατά πόσο γίνεται σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας. Η τελευταία 
προϋποθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει μόνον εάν οι σκο-
ποί της σχεδιαζόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς 
σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Εάν ένας ικανός αριθμός εθνικών κοινο-
βουλίων προβάλει αντίρρηση ως προς τη συμμόρφωση κάποιας νο-
μοθετικής πρότασης με την αρχή της επικουρικότητας, τότε η πρότα-
ση επανεξετάζεται. Ενδεχόμενη απόφαση να συνεχιστεί η διαδικασία 
πρέπει να αιτιολογηθεί από τα ευρωπαϊκά όργανα.

Ακόμη, τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν ενεργά στην καλή λειτουρ-
γία της Ένωσης καθώς συμμετέχουν στις διαδικασίες αναθεώρησης 
των Συνθηκών και ενημερώνονται για τις αιτήσεις ένταξης στην ΕΕ.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δεχθεί νέα κράτη μέλη 
αν δεν δώσει την έγκρισή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Οι ευρωπαίοι βουλευτές ελέγχουν ειδικότερα κατά πόσον η 
υποψήφια προς ένταξη χώρα πληροί τα πολιτικά και οικονο-
μικά κριτήρια που ορίζουν οι Συνθήκες. Αποδίδουν μάλιστα 
μεγάλη σημασία στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κάθε ευρωπαϊκό κράτος που σέβεται τις αξίες της ΕΕ και δεσμεύε-
ται να τις προωθεί μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ένωσης. Η 
αίτηση ένταξης υποβάλλεται στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει 
ομόφωνα, αφού πρώτα ζητήσει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και 
την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις με την υποψήφια προς ένταξη χώρα και 
ο ορισμός ημερομηνίας ένταξης ανήκουν στην αρμοδιότητα του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εποπτεύ-
ει την όλη διαδικασία μέχρι την ημέρα της ένταξης, διασφαλίζοντας 
την τήρηση όλων των προϋποθέσεων που θέτουν οι Συνθήκες.

Όντως, κάθε χώρα που υποβάλλει υποψηφιότητα ένταξης στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληροί τα «κριτήρια της Κοπεγχάγης». 
(Από το όνομα της πόλης όπου, το 1993, οι αρχηγοί κρατών και κυ-
βερνήσεων αποφάσισαν τους όρους που θα ισχύουν για κάθε νέα 
ένταξη στην ΕΕ. Τα κριτήρια αυτά έχουν από τότε γίνει πιο αυστη-
ρά.)

Πιο συγκεκριμένα, για να μπορέσει να γίνει μέλος της ΕΕ, μια υποψή-
φια χώρα πρέπει να πληροί τα τρία ακόλουθα κριτήρια:
— ένα πολιτικό κριτήριο: λειτουργία σταθερών θεσμών που εγγυώ-

νται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων,

■ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
και οι διευρύνσεις της ΕΕ
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— ένα οικονομικό κριτήριο: λειτουργία μιας βιώσιμης οικονομίας 
της αγοράς και ικανότητα αντιμετώπισης των δυνάμεων και των 
ανταγωνιστικών πιέσεων των αγορών μέσα στην Ένωση,

— ένα κριτήριο σεβασμού του «κοινοτικού κεκτημένου»: ικανότητα 
ανάληψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη 
στην ΕΕ και ειδικότερα αποδοχή των στόχων της πολιτικής, οικο-
νομικής και νομισματικής ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επίσης να λαμβάνεται υπό-
ψη τόσο το επίπεδο προπαρασκευής της υποψήφιας χώρας όσο και 
η δυνατότητα της Ένωσης να εντάξει μια νέα χώρα. Τα τελευταία 
χρόνια, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν επανειλημμένα το θέμα αυτό. 
Έδωσαν το «πράσινο φως» για την έναρξη των διαπραγματεύσεων 
με την Τουρκία και την Κροατία και υποστήριξαν την υποψηφιότητα 
της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

■ Η ΕΕ: από τα 6 στα 27 μέλη

Μάρτιος 1957 Δυτική Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες

Ιανουάριος 1973 Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο
Ιανουάριος 1981 Ελλάδα
Ιανουάριος 1986 Ισπανία και Πορτογαλία
Νοέμβριος 1990 Επανένωση της Γερμανίας, 

ενσωμάτωση της πρώην ΛΔΓ
Ιανουάριος 1995 Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία

Μάιος 2004 Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, 
Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, 
Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία

Ιανουάριος 2007 Βουλγαρία και Ρουμανία

Η «εκούσια αποχώρηση» από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει στο εξής να αποχωρήσει ένα 

κράτος μέλος από την Ένωση, εφόσον το επιθυμεί. Οι όροι αποχώ-

ρησης πρέπει να καθοριστούν με συμφωνία που θα συναφθεί με-

ταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών και που θα υποβληθεί 

προηγουμένως προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απερ-

χόμενη χώρα διατηρεί πάντως τη δυνατότητα να ξαναγίνει μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο να περάσει εκ νέου από τη 

διαδικασία της ένταξης.



■ Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στον κόσμο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τις πε-
ρισσότερες διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση. 
Επιπλέον, συμμετέχει στον καθορισμό της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι ευ-
ρωβουλευτές κάνουν όλο και πιο αισθητή την επιρροή 
τους στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και διατηρούν 
στενούς δεσμούς με κοινοβούλια ολόκληρου του πλανή-
τη. Η αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου αποτελεί σημαντικό βήμα για ηγέτες και άλλες διε-
θνείς προσωπικότητες.

Στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο πλανήτη, η ΕΕ προωθεί τις αξίες 

της και τα συμφέροντά της και μεριμνά για την προστασία των 

πολιτών της. Εργάζεται για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη βιώσι-

μη ανάπτυξη του πλανήτη, την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, 

το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, την εξάλειψη της φτώχειας, την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμη, για την αυ-

στηρή εφαρμογή και την ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου.

25
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Καμία διεθνής συμφωνία 
χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η συγκατάθεση των ευρωπαίων βουλευτών είναι αναγκαία για 

τις περισσότερες διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν την Ευρω-

παϊκή Ένωση. Έτσι, μια σειρά χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων με 

τρίτες χώρες έχουν απορριφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στο όνομα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η Επιτροπή οφείλει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για 

την πορεία των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων που 

διεξάγονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(ΠΟΕ) ή των αντίστοιχων διμερών με τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο 

των διαπραγματεύσεων αυτών, οι ευρωβουλευτές διατυπώνουν 

συστάσεις και ασκούν όλη τους την επιρροή όταν καλούνται να 

εγκρίνουν τα αποτελέσματά τους. Με τη συνθήκη της Λισαβό-

νας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στο εξής από κοινού με το 

Συμβούλιο την αρμοδιότητα να εγκρίνει τα νομοθετικά κείμενα 

που αφορούν την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής.

Ένας μεγαλύτερος ρόλος στην αναπτυξιακή 
πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει από κοινού με το 

Συμβούλιο, με τη διαδικασία της «συναπόφασης», τα αναγκαία 

μέτρα για την εφαρμογή της πολιτικής υπέρ των αναπτυσσό-

μενων χωρών και για την οικονομική, χρηματοπιστωτική και 

τεχνική συνεργασία με τις άλλες τρίτες χώρες. Κύριοι στόχοι της 

διαδικασίας είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, η προαγωγή 

της καλής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας και των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει νομοθετικό ρόλο και 

στην ευρωπαϊκή πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας που στο-

χεύει να παράσχει υποστήριξη, βοήθεια και προστασία στους 

πληθυσμούς τρίτων χωρών που έχουν πληγεί από καταστροφές, 

φυσικές ή ανθρωπογενείς.
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■ Για ένα Ευρωπαϊκό Εθελοντικό  
Σώμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασί-
σουν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα λειτουργήσει 
ένα νέο ευρωπαϊκό σώμα εθελοντών που θα αποτελέσει το 
πλαίσιο για να συμβάλλουν από κοινού οι νέοι της Ευρώπης 
στις δράσεις της Ένωσης στον τομέα της ανθρωπιστικής βο-
ήθειας.

Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ  
υπό την αυστηρή επίβλεψη των ευρωβουλευτών

Το Συμβούλιο, όταν πρόκειται να λάβει σημαντικές αποφάσεις 

σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ζητεί τη γνώμη του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές μπορούν να αμφισβητήσουν 

τις πολιτικές του Συμβουλίου και να κάνουν συστάσεις. Ο ύπα-

τος εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική 

Ασφάλειας και αντιπρόεδρος ταυτόχρονα της Επιτροπής καλεί-

ται τακτικά στις συνόδους της Ολομέλειας για να λογοδοτήσει 

για τις δραστηριότητες της ΕΕ ανά τον κόσμο.

Το Κοινοβούλιο διαθέτει επίσης δικαίωμα πλήρους ελέγχου 

πάνω στη νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 

Δράσης που θεσπίστηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η δι-

πλωματική αυτή υπηρεσία προορίζεται να διασφαλίσει τη συνο-

χή της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, τόσο σε πολιτικό όσο 

και σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλλει διαρκή προσπάθεια για 

τη δημιουργία πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών δεσμών 

με άλλα κοινοβούλια ανά τον κόσμο. Έτσι, οι ευρωβουλευτές 

συμμετέχουν: στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπρο-

σώπησης ΕΕ–Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ–ΕΕ), στην 

Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση (ΕΜΚΣ), όπου εκ-

προσωπούνται επίσης η Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ, στην 

Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση (Eurolat) 

και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ανατολικοευρωπαϊκής 

Γειτονίας (Euronest).



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποδέχεται 
ηγέτες από όλο τον κόσμο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκαλεί τακτικά αρχηγούς κρα-

τών, πρωθυπουργούς και άλλες προσωπικότητες προερχόμενες 

από ολόκληρο τον κόσμο για να έλθουν να μιλήσουν ενώπιον 

της ολομέλειάς του. Μεταξύ των προσωπικοτήτων που υπο-

δέχθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια, μπο-

ρούμε να αναφέρουμε τον βασιλέα Abdallah Β΄ της Ιορδανίας, 

τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Abbas, τον 

πρόεδρο της Ουκρανίας Victor Iouchtchenko, την πρόεδρο της 

Λιβερίας Ellen Sirleaf Johnson, τον πρόεδρο του Αφγανιστάν 

Amid Karzai, τον πρόεδρο της Βολιβίας Evo Morales, την πρόε-

δρο των Φιλιππίνων Gloria Macapagal-Arroyo, τον πρόεδρο της 

Γεωργίας Mikhaïl Saakachvili και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ 

Yitzhak Rabin.
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■ Τα ανθρώπινα 
δικαιώματα πάνω απ’ όλα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για να προστατεύ-
σει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τη δημο-
κρατία στην Ευρώπη όπως και στον υπόλοιπο πλανήτη. 
Στέλνει παρατηρητές σε ολόκληρο τον κόσμο για να επι-
βλέπουν την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Οι βουλευ-
τές βεβαιώνονται ότι οι οικονομικές και εμπορικές συμ-
φωνίες που υπογράφει η ΕΕ με τις τρίτες χώρες σέβονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάθε χρόνο απονέμουν το 
Βραβείο Ζαχάροφ σε προσωπικότητες που αγωνίζονται 
για την ελευθερία της σκέψης.

Το Κοινοβούλιο προσέχει να είναι πάντα τα ανθρώπινα δικαι-

ώματα στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας. Αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες για την πρόληψη των βασανιστηρίων, την προ-

στασία των μειονοτήτων, την πρόληψη των συγκρούσεων, την 

προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών και 

την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των.

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει ενεργά τη δημιουρ-

γία και το έργο διεθνών δικαστηρίων, όπως είναι το Διεθνές Ποι-

νικό Δικαστήριο ή τα δικαστήρια που δημιουργήθηκαν ειδικά 

για να δικάσουν τους εγκληματίες πολέμου στην πρώην Γιου-

γκοσλαβία και τη Ρουάντα.
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Καταγγέλλει τις παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σε κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, οι ευ-

ρωβουλευτές εξετάζουν κάθε κρίσιμη κατάσταση ως προς τον 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες περιοχές 

του κόσμου. Σε τακτική βάση, το Κοινοβούλιο εγκρίνει ψηφίσμα-

τα με τα οποία καλεί τα ευρωπαϊκά όργανα ή τις κυβερνήσεις να 

λάβουν άμεσα μέτρα για τον τερματισμό των παραβιάσεων των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει έκθεση για 

την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και 

με τις καταγγελίες του διατηρεί ζωντανή την προσοχή της ΕΕ και 

ολόκληρου του κόσμου στις σοβαρότερες περιπτώσεις. Στις εκ-

θέσεις του έχει π.χ. καταγγείλει τη γενοκτονία στο Νταρφούρ, τις 

παραβιάσεις των ελευθεριών στην Κίνα και τα εγκλήματα που 

διαπράχθηκαν στην Τσετσενία.

■ Αντιτίθεται σταθερά στη θανατική ποινή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει σταθερά τη θανατική 
ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις περιστάσεις. Οι 
ευρωβουλευτές έχουν επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της άνευ 
όρων αναστολής των εκτελέσεων παγκοσμίως, η οποία να θε-
σπιστεί με ψήφισμα του ΟΗΕ. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί με το 
μέτρο αυτό να επιβεβαιώσει την οικουμενική αξία της ανθρώ-
πινης ζωής και αξιοπρέπειας.

Διασφαλίζει δημοκρατικές 
εκλογικές διαδικασίες

Αντιπροσωπείες ευρωβουλευτών μεταβαίνουν τακτικά σε τρίτες 

χώρες για να επιβλέψουν τις εκλογές. Εποπτεύουν τη διεξαγωγή 

της ψηφοφορίας στο σύνολό της και εφιστούν την προσοχή των 

αρχών και της διεθνούς κοινότητας σε ενδεχόμενες παραβιάσεις 

των δικαιωμάτων των πολιτών. Ευρωβουλευτές συμμετείχαν, λό-30
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γου χάρη, σε αποστολές εκλογικών παρατηρητών στη Λιβερία, 

στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στα Παλαιστινιακά Εδάφη 

και στην Ουκρανία.

Εγγυάται την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στις διεθνείς συμφωνίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να αρνηθεί τη σύ-

ναψη σημαντικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, αν διαπιστώσει 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρα-

τικών αρχών. Ομοίως, απαιτεί να τηρούνται αυστηρά οι ρήτρες 

περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συστηματικά ενσωματώνο-

νται σε αυτού του είδους τις συμφωνίες και οι οποίες προβλέ-

πουν καταγγελία της συμφωνίας σε ακραίες περιπτώσεις.

Η πολιτική σε θέματα ασύλου  
και ο αγώνας κατά της σωματεμπορίας

Η συνθήκη της Λισαβόνας καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια κοινή πο-

λιτική σε θέματα ασύλου με σκοπό να προσφέρεται το κατάλληλο 

νομικό καθεστώς σε κάθε πολιτικό πρόσφυγα, μέσα από κοινές 

διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης της προστασίας, καθώς και 

με κανόνες για τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο.
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ΟΛΕΓΚ ΟΡΛΟΦ
ΣΕΡΓΚΕΪ ΚΟΒΑΛΕΦ

ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ ΑΛΕΞΕΓΙΕΒΑ
εν ονόματι της ένωσης MEMORIAL και όλων όσοι 

υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία

EL

Η κοινή μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης αποσκοπεί μεταξύ 

άλλων στη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που 

διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πλέον στην έγκριση των μέτρων 

που αφορούν τον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων, ειδικό-

τερα γυναικών και παιδιών.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης

Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, που πήρε το 

όνομά του από τον ρώσο επιστήμονα και αντιφρονούντα Αντρέι 

Ζαχάρωφ, έχει σκοπό να τιμήσει άτομα ή οργανώσεις που υπε-

ρασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την 

ελευθερία της έκφρασης και που αγωνίζονται κατά της μισαλλο-

δοξίας και της καταπίεσης παντού στον κόσμο.

Το Βραβείο, το οποίο θεσπίστηκε το 1988, απονέμεται κάθε χρό-

νο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια πανηγυρικής 

συνεδρίασης που οργανώνεται στο Στρασβούργο. Αν το επιτρέ-

πει το χρονοδιάγραμμα εργασιών του Κοινοβουλίου, το Βραβείο 

απονέμεται την πλησιέστερη δυνατή ημερομηνία με τη 10η Δε-

κεμβρίου, επέτειο της υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τον ΟΗΕ το 1948.

Μεταξύ των βραβευμένων με το Βραβείο Ζαχάρωφ προσωπικο-

τήτων θα αναφέρουμε τον Nelson Mandela (Νότια Αφρική), τον 

Alexander Dubček (Τσεχοσλοβακία), τις Las Madres de la Plaza de 

Mayo (Μητέρες της Πλατείας του Μάη — Αργεντινή), την Aung 

San Suu Kyi (Βιρμανία), τον Ibrahim Rugova (Κοσσυφοπέδιο), τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον τότε Γενικό Γραμματέα του 

Kofi  Annan, καθώς και τον Hu Jia (Κίνα) και τη Memorial, οργάνω-

ση που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία.
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■ Η λειτουργία 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

Η ζωή και οι εργασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρυθμί-
ζονται σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που υποδιαιρεί-
ται σε χρωματιστές εβδομάδες: ροζ, κόκκινες, μπλε, τυρ-
κουάζ εβδομάδες, που η καθεμιά αντιστοιχεί σε μια φάση 
κοινοβουλευτικών εργασιών. Και για να εξελίσσονται ομα-
λά οι εργασίες απαιτείται καλή οργάνωση και διοικητική 
υποστήριξη. Η «μηχανή» είναι καλά ρυθμισμένη, ο καθέ-
νας είναι στη θέση του και τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

«Ροζ» εβδομάδες για τις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 20 μόνιμες κοινοβουλευτικές επι-

τροπές, ειδικευμένες ανά θέμα, όπως π.χ. το περιβάλλον, οι μετα-

φορές, η βιομηχανία ή ο προϋπολογισμός. Σε αυτές εκπροσωπού-

νται οι διάφορες πολιτικές τάσεις του Κοινοβουλίου, αποτελούνται 

από διαφορετικό η κάθε μία αριθμό ευρωβουλευτών και είναι επι-

φορτισμένες με την προετοιμασία του έργου της Ολομέλειας.

Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών, οι ευρωβουλευτές διε-

ξάγουν έναν πρώτο γύρο συζητήσεων και ψηφοφοριών πάνω 

σε εκθέσεις, εκφράζοντας τη γνώμη τους για προτάσεις νόμου 

ή για το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ του επόμενου έτους. 

Συντάσσουν ακόμη «εκθέσεις πρωτοβουλίας» με τις οποίες υπο-

βάλλουν συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις κυβερνή-

σεις των κρατών μελών προκειμένου να ενεργήσουν σε κάποιον 

συγκεκριμένο τομέα.
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■ Ειδικές επιτροπές και εξεταστικές επιτροπές

Εάν χρειαστεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συστή-
σει ειδικές ή εξεταστικές επιτροπές. Για παράδειγμα, το 1996, 
μια εξεταστική επιτροπή ανέλαβε να ελέγξει εάν η Επιτροπή 
και οι κυβερνήσεις είχαν διαχειριστεί σωστά την επιδημία των 
«τρελών αγελάδων». Μετά το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου 
Prestige, το Κοινοβούλιο συγκρότησε, το 2003, μια επιτροπή 
που μελέτησε τρόπους βελτίωσης της ασφάλειας στη θάλασ-
σα. Το 2006 μια επιτροπή εξέτασε τις δραστηριότητες της CIA 
στην Ευρώπη, μετά τις αποκαλύψεις του Τύπου ότι ύποπτοι 
για τρομοκρατική δραστηριότητα είχαν μεταφερθεί και κρα-
τηθεί παράνομα σε ευρωπαϊκές χώρες από τις αμερικανικές 
μυστικές υπηρεσίες. Το 2007 συστάθηκε προσωρινή επιτρο-
πή για να μελετήσει ποια θα ήταν ενδεχομένως η ευρωπαϊκή 
αντίδραση στην κλιματική αλλαγή. Και το 2009 συστάθηκε 
μια ειδική επιτροπή για να προτείνει μέτρα που θα κατα-
στούσαν πιο υγιείς και πιο σταθερές τις κεφαλαιαγορές μετά 
τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που 
έπληξε όλο τον πλανήτη.

«Κόκκινες» εβδομάδες 
για τη σύνοδο της Ολομέλειας

Η σύνοδος της Oλομέλειας είναι το αποκορύφωμα της κοινο-

βουλευτικής δραστηριότητας. Συγκεντρώνει το σύνολο των 

ευρωβουλευτών στο Ημικύκλιο του Στρασβούργου και για πρό-

σθετες, συντομότερες συνόδους, στις Βρυξέλλες. Οι εκθέσεις 

που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπών συζητούνται εκ νέου, 

τροποποιούνται και, τελικά, τίθενται σε ψηφοφορία. Από τη στιγ-

μή εκείνη αντικατοπτρίζουν την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.

Εκτός από τις εκθέσεις, οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν και ψηφί-

σματα ή υποβάλλουν απευθείας ερωτήσεις στους εκπροσώ-

πους της Επιτροπής και του Συμβουλίου για επίκαιρα θέματα. 

Υποδέχονται επίσης αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, καθώς 

και προσωπικότητες από ολόκληρο τον κόσμο.
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«Μπλε» εβδομάδες για τις πολιτικές ομάδες

Αντί να κάθονται στα έδρα-

να ανά εθνικότητα, οι ευ-

ρωβουλευτές χωρίζονται 

σε ομάδες ανάλογα με τις 

πολιτικές τους πεποιθήσεις. 

Για να συσταθεί μια πολιτι-

κή ομάδα απαιτείται ένας 

ελάχιστος αριθμός βουλευ-

τών από διάφορα κράτη 

μέλη. Οι ευρωβουλευτές 

που δεν θα εγγραφούν σε 

καμία ομάδα εντάσσονται 

αυτομάτως στους «Μη Εγ-

γεγραμμένους».

Κατά τις «εβδομάδες των ομάδων», οι οποίες προηγούνται γενι-

κά των συνόδων της Ολομέλειας, κάθε πολιτική ομάδα συντονί-

ζει και διατυπώνει τις θέσεις που θα υποστηρίξει στη συνέχεια 

ενώπιον του Σώματος για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

«Τυρκουάζ» εβδομάδες: οι ευρωβουλευτές 
στις εκλογικές τους περιφέρειες ή σε αποστολή

Μερικές εβδομάδες τον χρόνο οι ευρωβουλευτές τις χρησιμο-

ποιούν για να μεταβούν στις εκλογικές τους περιφέρειες, να συ-

ναντήσουν τους ψηφοφόρους τους ή για να συμμετάσχουν σε 

ειδικές αποστολές σε άλλα μέρη του κόσμου.

■ Ποια γλώσσα μιλάτε;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει μια πλήρως πολύγλωσση 
υπηρεσία γλωσσομαθών για όλες τις συνόδους της Ολομέλειας 
και τις άλλες συνεδριάσεις, κατά τις οποίες οι ευρωβουλευτές 
μπορούν να εκφραστούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της 
ΕΕ. Ό,τι λέγουν αποδίδεται ταυτόχρονα από τους διερμηνείς. 
Αλλά και τα έγγραφα εργασίας του Κοινοβουλίου, χάρη στους 
μεταφραστές, είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αντικατοπτρίζει και αναδει-
κνύει την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθιστώντας παράλληλα προσιτό στους πολίτες το έργο των 
ευρωπαίων βουλευτών.

Ποιος κάνει τι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγεται για δυόμι-

σι χρόνια από τους ευρωβουλευτές. Διαδραματίζει καίριο ρόλο: 

διευθύνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Σώματος, προ-

εδρεύει των συνεδριάσεων της Oλομέλειας και υπογράφει τον 

προϋπολογισμό και τους νόμους που εγκρίνονται από κοινού 

με το Συμβούλιο. Είναι ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου στο εξωτερικό και στις σχέσεις με τα άλλα όργανα της 

Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει επίσης 14 αντιπροέ-

δρους. Ο καθένας έχει μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

Η Διάσκεψη των Προέδρων συγκεντρώνει γύρω από τον πρόε-

δρο του Κοινοβουλίου τους προέδρους των πολιτικών ομάδων. 

Οργανώνει και προγραμματίζει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου, για παράδειγμα, το χρονοδιάγραμμα εργασιών και τις 

ημερήσιες διατάξεις των συνόδων της Oλομέλειας, και αποφασί-

ζει τη σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών.

Το Προεδρείο είναι το όργανο που ρυθμίζει τα θέματα της διοίκη-

σης, του προσωπικού και της οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και 

τους κοσμήτορες, οι οποίοι εκλέγονται από το Σώμα. Το Προεδρείο 

είναι επίσης αρμόδιο για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου.

Οι ευρωβουλευτές έχουν στην υπηρεσία τους μια μεγάλη διοίκη-

ση που έχει αποστολή να υποστηρίζει όλους τους βουλευτές στην 

άσκηση της εντολής τους. Η Γενική Γραμματεία έχει περίπου 5400 

υπαλλήλους —από τους οποίους το ένα τέταρτο είναι μεταφρα-

στές και διερμηνείς— που εργάζονται στις Βρυξέλλες, στο Λου-

ξεμβούργο, στο Στρασβούργο και στα Γραφεία Πληροφοριών 

στα κράτη μέλη. Εάν προστεθεί και το προσωπικό των πολιτικών 

ομάδων και οι βοηθοί των βουλευτών, συνολικά 7000 περίπου 

άτομα φροντίζουν να λειτουργεί η κοινοβουλευτική «μηχανή».
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■ Κοντά στον πολίτη

Οι Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο εί-
ναι οι τόποι εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο 
καθένας όμως μπορεί από το σπίτι του να παρακολουθή-
σει τις εργασίες χωρίς να μετακινηθεί! Καθισμένος άνετα 
μπροστά στον υπολογιστή του μπορεί να παρακολουθή-
σει μια συνεδρίαση της Ολομέλειας, να διαβάσει τα έγ-
γραφα και τα δελτία Τύπου ή να θέσει απευθείας ερωτή-
σεις σχετικές με ευρωπαϊκά θέματα. Επιπλέον, σε όλες τις 
πρωτεύουσες της Ένωσης λειτουργούν Γραφεία Πληρο-
φοριών στην υπηρεσία των πολιτών.

Η ιστοσελίδα: ένα ανοικτό παράθυρο 
με θέα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η διεύθυνση είναι εύκολο να συγκρατηθεί —www.europarl.
europa.eu— και ο καθένας μπορεί να βρει στη γλώσσα του πολ-

λές ενδιαφέρουσες πληροφορίες που τον αφορούν. Η ιστοσελίδα 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα 

επιλογών. Όποιος θέλει να ενημερωθεί για τις τελευταίες κοινο-

βουλευτικές εργασίες, να παρακολουθήσει απευθείας τις συζη-
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τήσεις και τις ψηφοφορίες στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, να 

γνωρίσει καλύτερα τους ευρωβουλευτές και τον ρόλο τους, να 

υποβάλει μια αναφορά, είτε απλώς να μάθει πώς λειτουργεί το 

Κοινοβούλιο, μπορεί να το κάνει μέσα από την ιστοσελίδα.

Για να γίνει γνωστή και κατανοητή η δραστηριότητά του στο κοι-

νό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει επίσης στους πολίτες πρό-

σβαση στα διάφορα έγγραφά του αφού προηγηθεί μια ηλεκτρο-

νική εγγραφή. Δίνεται επίσης πρόσβαση και σε ιστορικά αρχεία.

Europarltv: η διαδικτυακή τηλεόραση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όποιος θέλει να παρακολουθεί την ευρωπαϊκή επικαιρότητα, να 

βλέπει τους βουλευτές σε δράση, να ανακαλύψει τα παρασκήνια 

του Κοινοβουλίου, να παρακολουθεί απευθείας τις εργασίες, μπο-

ρεί να το κάνει μέσα από την ιστοσελίδα www.europarltv.eu. 

Η διαδικτυακή τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ-

σφέρει μια δέσμη τεσσάρων καναλιών που το καθένα απευθύ-

νεται σε διαφορετικό κοινό: από τους μαθητές μέχρι τους επαγ-

γελματίες ή τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή 

πολιτική.

Έχετε ερωτήσεις;
Υποβάλετέ τις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο δικτυακός τόπος είναι βεβαίως υπερπλήρης. Μερικές φορές 

όμως είναι δύσκολο να προσανατολιστεί κανείς μέσα στον «λα-

βύρινθο» της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

διαθέτει ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με το οποίο μπορεί ο 

καθένας να απευθύνει τις ερωτήσεις του, να ζητήσει πληροφο-

ρίες ή να υποβάλει προτάσεις για τομείς δραστηριότητας της 

ΕΕ. Κάθε χρόνο, το Κοινοβούλιο απαντά με τον τρόπο αυτό σε 

δεκάδες χιλιάδες μηνύματα πολιτών.

Ενημερωθείτε σαν να ήσασταν δημοσιογράφοι

Τα μέσα ενημέρωσης παίζουν σημαντικό ρόλο για την εξοικεί-

ωση των πολιτών με τα όργανα που τους εκπροσωπούν. Η Υπη-38
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ρεσία Τύπου του Κοινοβουλίου ενημερώνει τους δημοσιογρά-

φους για τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις της ημέρας και για τα 

αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Οι ειδήσεις αυτές διατίθενται 

ταυτόχρονα και για το ευρύ κοινό στον πολύγλωσσο δικτυακό 

τόπο. Οι δημοσιογράφοι μπορούν επιπλέον να υπολογίζουν 

σε διοικητική και τεχνική υποστήριξη και στη διάθεση οπτικο-

ακουστικού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία ήχου κ.λπ.). Η 

Υπηρεσία Τύπου οργανώνει επίσης συνεντεύξεις Τύπου και σεμι-

νάρια για θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας.

Επισκεφθείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βρήκατε πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο, θα θέλατε όμως να 

δείτε πιο συγκεκριμένα πώς εργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο και τι κάνει για σας; Όπως 300000 άλλοι πολίτες τον χρόνο, 

έχετε κι εσείς τη δυνατότητα να επισκεφθείτε ομαδικά ή ατομικά 

τους χώρους εργασίας στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες ή στο 

Λουξεμβούργο, για να παρακολουθήσετε τις συνεδριάσεις της 

Ολομέλειας και να συναντήσετε τους ευρωβουλευτές σας. Αρκεί 

να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επισκέψεων και Σεμιναρί-

ων, που οργανώνει όλο το έτος επισκέψεις με ξεναγό σε όλες 

τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, θα πάρετε 

μια ιδέα για τη λειτουργία και τον ρόλο του Κοινοβουλίου και θα 

δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

Με την ευκαιρία της 9ης Μαΐου, που είναι η «Ημέρα της Ευρώ-

πης», οι αίθουσες της ολομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρα-

σβούργο και στις Βρυξέλλες είναι ανοικτές για το ευρύ κοινό στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ανοικτές Πόρτες». Κάθε χρόνο, περί-

που 60000 άτομα επωφελούνται της ευκαιρίας να επισκεφθούν 

τους χώρους και να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στις Βρυξέλλες θα λειτουργήσει προσεχώς ένα νέο Κέντρο Επι-

σκεπτών που θα παρουσιάζει διαδραστικά τη λειτουργία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον αντίκτυπο των αποφάσεών 

του στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Μέσα από τις νέες τε-

χνολογίες πολυμέσων οι επισκέπτες θα μπορούν μάλιστα να 

γίνουν «βουλευτές μιας ημέρας».
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Τα Γραφεία Πληροφοριών 
στην υπηρεσία των πολιτών

Υπάρχουν Γραφεία Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ορι-

σμένα κράτη μέλη περιφερειακά παραρτήματα. Διευκολύνουν 

την άμεση επικοινωνία των πολιτών με το όργανο που τους εκ-

προσωπεί.

Τα Γραφεία Πληροφοριών πραγματοποιούν ενημερωτικές εκ-

στρατείες για διάφορα ευρωπαϊκά θέματα. Οργανώνουν επισκέ-

ψεις και διαλέξεις, κυρίως για φοιτητές, παράγοντες διαμόρφω-

σης της κοινής γνώμης και μέσα ενημέρωσης κ.λπ.

Τα Γραφεία Πληροφοριών οργανώνουν επίσης εκδηλώσεις στην 

περιφέρεια, όπου ευρωβουλευτές, οργανισμοί τοπικής αυτοδι-

οίκησης, πολίτες και εκπρόσωποι των κοινωνικών και επαγγελ-

ματικών ομάδων συζητούν για τα σημαντικότερα ζητήματα 

που αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή. Οργανώνουν επίσης 

συναντήσεις ανάμεσα στους ευρωβουλευτές και τους εθνικούς 

ή τοπικούς αντιπροσώπους, τον Τύπο και το κοινό.

Επικοινωνήστε με τους ευρωβουλευτές σας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πριν απ’ όλα οι ευρωβουλευτές. 

Με τη δύναμη της εντολής που τους ανέθεσαν οι πολίτες στις 

ευρωεκλογές, ψηφίζουν τους νόμους και αναλαμβάνουν τις πολι-

τικές πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας ή 

εμφυσούν την ευρωπαϊκή διάσταση στα μεγάλα διεθνή θέματα.

Τα ονόματα, οι διευθύνσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων και οι ηλε-

κτρονικές διευθύνσεις όλων των ευρωβουλευτών υπάρχουν 

στον προσωπικό φάκελο του καθενός, στην ιστοσελίδα του 

Κοινοβουλίου και στην ιστοθέση του μενού «Οι βουλευτές σας». 

Εκεί βρίσκονται επίσης τα βιογραφικά τους, οι εκλογικές τους 

περιφέρειες και οι πολιτικές τους ομάδες, καθώς και τα καθή-

κοντά τους και το έργο που πραγματοποίησαν στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.

Οι διευθύνσεις αναγράφονται από τη σελίδα 56 μέχρι τη σελίδα 59.
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■ Πώς εγκρίνονται  
οι ευρωπαϊκοί νόμοι;

Η συναπόφαση, που δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίση εξουσία με το Συμβούλιο, είναι η 

«συνήθης νομοθετική διαδικασία» για την έγκριση των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά, 

το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία ακόμη και σε τομείς όπου πριν από τη συνθήκη 

της Λισαβόνας η ομοφωνία ήταν υποχρεωτική.

Πέρα από τους τομείς που παραδοσιακά υπάγονταν στη διαδικασία αυτή —περιβάλλον, μετα-

φορές, προστασία καταναλωτών, ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και εργαζομένων—, η 

συναπόφαση επεκτάθηκε σε 50 περίπου επιπλέον νομικές βάσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό 

αριθμό των τομέων σε 86. Στο εξής, θα ισχύει και για θέματα που προηγουμένως αποτελού-

σαν σχεδόν αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου (κυρίως γεωργικά και αλιευτικά και τις 

πρωτοβουλίες σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων), καθώς και για νέους τομείς 

αρμοδιότητας της Ένωσης, όπως ο τουρισμός, η νεότητα και ο αθλητισμός.

Η διαδικασία συναπόφασης διαιρείται σε τρεις φάσεις. Σε γενικές γραμμές, διεξάγεται ως εξής.

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μία πρόταση νόμου.

Σε πρώτη ανάγνωση (πρώτο στάδιο ανάλυσης του κειμένου), το Κοινοβούλιο εγκρίνει ή απορρί-

πτει τροπολογίες (τροποποιήσεις) επί της πρότασης της Επιτροπής. Εάν το Κοινοβούλιο δεν επι-

φέρει τροποποιήσεις και αν, στη συνέχεια, το Συμβούλιο αποδεχθεί και την πρόταση της Επιτρο-

πής, η πρόταση νόμου εγκρίνεται. Το ίδιο ισχύει αν το Συμβούλιο αποδεχθεί τις τροποποιήσεις 

του Κοινοβουλίου. Ο νέος νόμος μπορεί να τεθεί σε ισχύ. Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει όλες τις 

τροπολογίες των βουλευτών, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια εναλλακτική πρόταση 

κειμένου: την κοινή θέση των κρατών μελών σε πρώτη ανάγνωση.

Αρχίζει τότε η δεύτερη ανάγνωση. Εάν οι βουλευτές εγκρίνουν τη θέση του Συμβουλίου, εάν την 

απορρίψουν ή εάν δεν αποφανθούν εντός προθεσμίας τριών μηνών, η νομοθετική διαδικασία 

ολοκληρώνεται. Εάν αντίθετα οι βουλευτές προτείνουν τροπολογίες στην κοινή θέση του Συμ-

βουλίου, τότε αυτό θα πρέπει να τις εξετάσει σε δεύτερη ανάγνωση. Το σχέδιο νόμου εγκρίνεται 

εάν το Συμβούλιο δεχθεί όλες τις τροπολογίες.
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Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να αναζητηθεί η συναίνεση: είναι η φάση της συνδιαλλαγής. Το 

έργο αυτό ανατίθεται στην επιτροπή συνδιαλλαγής, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των δυο 

οργάνων. Σε όλη τη διάρκεια της φάσης αυτής μετέχει και η Επιτροπή. Εάν εντός έξι εβδομά-

δων δεν καταλήξει η επιτροπή συνδιαλλαγής σε ένα κοινό κείμενο, το προτεινόμενο νομοσχέδιο 

αποσύρεται.

Αντίθετα, εάν οι εκπρόσωποι των δύο οργάνων φτάσουν σε συμφωνία για ένα κοινό κείμενο, 

τούτο υποβάλλεται σε τρίτη και τελευταία ανάγνωση στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου και στο 

Συμβούλιο. Εάν το κείμενο εγκριθεί, καθίσταται νόμος. Εάν δεν ληφθεί απόφαση, το προταθέν 

κείμενο θεωρείται μη εγκριθέν.

Στο ξεκίνημα της νομοθετικής διαδικασίας, κάθε κείμενο υποβάλλεται στα εθνικά κοινοβούλια 

προκειμένου αυτά να μπορέσουν εντός οκτώ εβδομάδων να αξιολογήσουν κατά πόσον συμ-

βιβάζεται με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Εάν ένας επαρκής αριθμός 

κοινοβουλίων προβάλλει αντιρρήσεις, τα όργανα της Ένωσης οφείλουν να επανεξετάσουν τον 

φάκελο και, εάν χρειαστεί, να αιτιολογήσουν την απόφαση συνέχισης της διαδικασίας.

Οι ειδικές νομοθετικές διαδικασίες

Κάθε άλλη διαδικασία που διαφέρει από την περιγραφόμενη παραπάνω καλείται «ειδική», συ-

μπεριλαμβανομένης της ειδικής διαδικασίας που απαιτείται για την έγκριση του προϋπολογι-

σμού και η οποία αναλύεται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.
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Ορισμένες πράξεις πρέπει να εγκρίνονται ομόφωνα από το Συμβούλιο, αφού έχουν προηγουμέ-

νως υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι βουλευτές έχουν λοιπόν ένα είδος δικαιώμα-

τος βέτο που τους επιτρέπει να απορρίπτουν ή να δέχονται στο σύνολό τους τα κείμενα, χωρίς 

να μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις. Αυτό ισχύει για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, 

για τα μέτρα κατά των διακρίσεων ή για την επέκταση των δικαιωμάτων που συνδέονται με την 

ιθαγένεια (που απαιτεί επιπλέον και εθνική επικύρωση).

Άλλα κείμενα εγκρίνονται ομόφωνα ή με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο μετά από γνωμο-

δότηση του Κοινοβουλίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις η γνωμοδότηση των βουλευτών δεν είναι 

δεσμευτική και οι κυβερνήσεις έχουν την τελευταία λέξη. Η διαδικασία αφορά π.χ. μέτρα ασφα-

λείας ή κοινωνικής προστασίας, διατάξεις φορολογικής φύσης στον τομέα της ενέργειας, καθώς 

και την εναρμόνιση των φόρων επί του κύκλου εργασιών και την έμμεση φορολογία. Ισχύει επί-

σης για την επιχειρησιακή αστυνομική συνεργασία και τα μέτρα που διέπουν την επέμβαση των 

αρχών ενός κράτους μέλους στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Οι κανόνες για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος διαμονής κατά τις 

δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές υπάγονται επίσης στη διαδικασία αυτή, αλλά το Συμβούλιο, 

ομόφωνα, μετά από γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει τη 

συνήθη νομοθετική διαδικασία.
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■ Πώς εγκρίνεται  
ο προϋπολογισμός της ΕΕ;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με ειδική νομοθετική διαδικασία, καταρτίζουν τον 

ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης βάσει του πολυετούς (πενταετούς) δημοσιονομικού πλαισί-

ου που θεσπίζεται με κανονισμό εγκρινόμενο από τα δυο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπο-

λογισμό αρχής.

Κάθε όργανο, με εξαίρεση την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καταρτίζει πριν από την 1η Ιουλίου 

μια κατάσταση προβλεπόμενων δαπανών για την επόμενη δημοσιονομική χρήση. Η Επιτροπή 

συγκεντρώνει αυτές τις καταστάσεις σε ένα σχέδιο προϋπολογισμού που περιλαμβάνει μια πρό-

βλεψη για τα έσοδα και μια πρόβλεψη για τις δαπάνες. Υποβάλλει το σχέδιο αυτό στο Κοινοβού-

λιο και στο Συμβούλιο το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου. Το Συμβούλιο καλείται λοιπόν να 

εγκρίνει τη θέση του για το σχέδιο προϋπολογισμού και να τη διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο το 

αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου, αιτιολογώντας τις επιλογές του.

Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται εάν εντός 42 ημερών από τη διαβίβαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου ή εάν δεν αποφασίσει. Εάν αντίθετα το Κοινοβούλιο εγκρί-

νει τροπολογίες, διαβιβάζει το δικό του τροποποιημένο σχέδιο προϋπολογισμού στο Συμβούλιο 

και στην Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται εάν εντός δέκα ημερών το Συμβούλιο εγκρίνει 

όλες τις τροπολογίες.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συμφωνία με τον πρό-

εδρο του Συμβουλίου, συγκαλεί την επιτροπή συνδιαλλαγής, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι 

και από τα δύο σκέλη της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής, με αποστολή να συμφωνή-

σουν πάνω σε ένα κοινό σχέδιο. Η Επιτροπή μετέχει στις εργασίες και προσπαθεί να συμβιβάσει 

τις θέσεις. Εάν, εντός προθεσμίας 21 ημερών, η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν καταλήξει σε συμ-

φωνία για ένα κοινό σχέδιο, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού. 

Εάν αντίθετα η επιτροπή συνδιαλλαγής συμφωνήσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβού-

λιο διαθέτουν 14 ημέρες για να εγκρίνουν το κοινό σχέδιο.
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Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται οριστικά εάν, εντός της προθεσμίας αυτής, το Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο εγκρίνουν αμφότερα το κοινό σχέδιο ή εάν δεν καταφέρουν να αποφασίσουν ή εάν 

ένα από τα δυο όργανα εγκρίνει το κοινό σχέδιο και το άλλο δεν καταφέρει να αποφασίσει.

Αντίστροφα, η Επιτροπή υποβάλλει ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού εάν το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο και το Συμβούλιο απορρίψουν και τα δυο το κοινό σχέδιο ή εάν ένα από τα δυο όργανα 

απορρίψει το κοινό σχέδιο και το άλλο δεν καταφέρει να αποφασίσει. Το ίδιο ισχύει και εάν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίψει το κοινό σχέδιο, ενώ το Συμβούλιο το έχει εγκρίνει.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το κοινό σχέδιο και το Συμβούλιο το απορρίψει, τότε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν 

και των τριών πέμπτων των ψηφισάντων, μπορεί να αποφασίσει να επιβεβαιώσει όλες τις τρο-

πολογίες ή μέρος αυτών. Εάν μια τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν επιβεβαιωθεί, 

τότε για το σχετικό κονδύλι υιοθετείται η θέση που είχε συμφωνηθεί στην επιτροπή συνδιαλλα-

γής. Μετά από αυτό, ο προϋπολογισμός θεωρείται οριστικά εγκεκριμένος.
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■ Λέξεις-κλειδιά  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Διασφαλίζει τον σεβασμό, την ερμηνεία και την εφαρ-

μογή των Συνθηκών. Αποτελείται από τόσους δικαστές όσα είναι και τα κράτη μέλη. Οι δικαστές 

επικουρούνται από οκτώ γενικούς εισαγγελείς διοριζόμενους για έξι χρόνια με κοινή συμφωνία 

των κρατών μελών. Εκπληρώνει δύο βασικές λειτουργίες: ελέγχει τη συμμόρφωση των πράξεων 

των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κυβερνήσεων προς τις Συνθήκες και αποφαίνεται, 

κατόπιν αιτήματος εθνικού δικαστηρίου, επί της ερμηνείας ή της εγκυρότητας των διατάξεων του 

δικαίου της Ένωσης. Το Δικαστήριο περιλαμβάνει και ένα Γενικό Δικαστήριο, αποτελούμενο τουλά-

χιστον από ένα δικαστή ανά κράτος μέλος, καθώς και ειδικά δικαστήρια.

Ενιαία αγορά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μεγάλος χώρος όπου καταρχήν οι άνθρωποι, τα εμπορεύματα, οι 

υπηρεσίες και τα κεφάλαια μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών, σαν 

αυτά να αποτελούσαν μία και ενιαία χώρα: χωρίς ελέγχους στα σύνορα και χωρίς τελωνειακούς δα-

σμούς. Χρειάστηκε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί αυτό. Οι τελωνειακοί δασμοί 

μεταξύ των χωρών της ΕΟΚ καταργήθηκαν πλήρως μόλις την 1η Ιουλίου 1968. Και άλλα εμπόδια 

στο ελεύθερο εμπόριο χρειάστηκε χρόνος για να απαλειφθούν και η «ενιαία αγορά» έγινε πραγμα-

τικότητα μόλις στα τέλη του 1992.

Επικουρικότητα και αναλογικότητα

Η αρχή της επικουρικότητας αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί η λήψη των αποφάσεων σε επίπεδο 

όσο το δυνατόν πιο κοντινό προς τον πολίτη. Ελέγχεται δηλαδή ότι η δράση που αναλαμβάνεται 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο δικαιολογείται σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρει η εθνική, περι-

φερειακή ή τοπική κλίμακα. Συγκεκριμένα, με βάση την αρχή αυτή και με εξαίρεση τους τομείς της 

αποκλειστικής της αρμοδιότητας, η Ένωση ενεργεί μόνο όταν η δράση της θα είναι πιο αποτελε-

σματική σε σύγκριση με μια δράση που θα αναληφθεί σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

Συνδέεται στενά με την αρχή της αναλογικότητας, που υποθέτει ότι η δράση της Ένωσης δεν πρέ-

πει να υπερβαίνει αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης.
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Με τη συνθήκη της Λισαβόνας τα εθνικά κοινοβούλια καλούνται να ελέγχουν από το ξεκίνημα μιας 

νομοθετικής διαδικασίας κατά πόσον όντως τηρούνται αυτές οι αρχές. Ένας επαρκής αριθμός κοι-

νοβουλίων μπορεί να επιβάλει στα όργανα της ΕΕ να επανεξετάσουν τη σκοπιμότητα της προτει-

νόμενης νομοθετικής πράξης και να αιτιολογήσουν την επιλογή της συνέχισης της διαδικασίας. Η 

Επιτροπή των Περιφερειών απέκτησε δικαίωμα προσφυγής για παραβίαση της αρχής της επικου-

ρικότητας στα νομοθετικά εκείνα κείμενα που απαιτούν τη γνωμοδότησή της προτού εγκριθούν.

Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), η οποία συστάθηκε το 1994, είναι η πολιτική συνέλευση που 

δίνει φωνή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο οφείλουν να 

ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ για κάθε πρόταση που αφορά το τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο: οικο-

νομική και κοινωνική συνοχή, διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών, υγεία, εκπαίδευση και πολιτισμός, 

πολιτική απασχόλησης, περιβάλλον, μεταφορές κ.λπ. Η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει στην 

ΕτΠ δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο της ΕΕ για τις παραβιάσεις της αρχής της επικουρικότη-

τας σε νομοθετικές πράξεις για τις οποίες πρέπει να ζητηθεί η γνώμη της. Η ΕτΠ αριθμεί 344 μέλη, 

εκλεγμένα σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, τα οποία διορίζονται για πέντε έτη από το Συμβού-

λιο μετά από πρόταση των κρατών μελών.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θεμελιώνεται σε αξίες όπως είναι ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέ-

πειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων όσων ανήκουν σε μειονότητες. 

Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από 

τον πλουραλισμό, την ίση μεταχείριση, την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την 

ισότητα γυναικών και ανδρών.

Η συνθήκη της Λισαβόνας συνένωσε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια 

ενιαία οντότητα που έχει επιτέλους μία ενιαία νομική προσωπικότητα: την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κα-

ταργήθηκε έτσι το παλαιό σύστημα των «τριών πυλώνων», εκ των οποίων οι τελευταίοι δύο ήταν 

κυρίως διακυβερνητικής φύσης (κοινή εξωτερική πολιτική/πολιτική ασφάλειας και δικαιοσύνη/

εσωτερικές υποθέσεις). Υπάρχει πλέον ένα μόνο θεσμικό πλαίσιο για το οποίο ισχύει με γενικό τρό-

πο η «κοινοτική μέθοδος», εκτός από τις ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται για την εξωτερική 

πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενσαρκώνει και προασπίζεται το γενικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έχει σχεδόν αποκλειστικό δικαίωμα πρωτοβουλίας σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές πράξεις. Στο πλαί-

σιο των πολιτικών της Ένωσης, ετοιμάζει και θέτει σε εφαρμογή τις νομοθετικές πράξεις που εγκρίνο-

νται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή έχει εκτελεστικές, διαχειριστικές 

και ελεγκτικές εξουσίες. Διασφαλίζει πράγματι τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των κοινών 

πολιτικών, εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα της ΕΕ. Ως «θεματοφύλακας 

των Συνθηκών» μεριμνά επίσης για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, τον οποίο προτείνουν οι εθνικές κυβερνήσεις βάσει των αποτελε-

σμάτων των ευρωεκλογών, εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία. Οι 

άλλοι επίτροποι, ένας ανά κράτος μέλος, εκτός από αυτό από το οποίο προέρχεται ο πρόεδρος, 

διορίζονται από το Συμβούλιο για πέντε έτη σε συμφωνία με τα κράτη μέλη. Ένας από τους αντι-

προέδρους αναλαμβάνει επίσης τη θέση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές 

Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας. Ακολούθως, η Επιτροπή εγκρίνεται, ως σώμα, από το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο είναι και υπόλογη.

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια

Η ιθαγένεια της Ένωσης καλύπτει κάθε άτομο που έχει την εθνικότητα κράτους μέλους. Προστί-

θεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά. Η συνθήκη της Λισαβόνας διευκρινίζει ότι η 

Ένωση, σε όλες της τις δραστηριότητες, σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της. Οι πολίτες 

χαίρουν ίσης προσοχής εκ μέρους των οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Η λειτουργία της 

Ένωσης «είναι θεμελιωμένη στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία» και «σε επίπεδο Ένωσης τους 

πολίτες αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». 

Οι πολίτες της Ένωσης έχουν μεταξύ άλλων δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα 

στην επικράτεια των κρατών μελών. Έχουν, επίσης, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στις δημοτικές εκλογές του κράτους μέλους όπου δια-

μένουν, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που ισχύουν για τους πολίτες αυτού του κράτους 

μέλους. Εάν σε μια τρίτη χώρα δεν υπάρχει αντιπροσωπεία ενός κράτους μέλους της Ένωσης, οι 

πολίτες αυτού του κράτους μέλους μπορούν να έχουν τη διπλωματική και προξενική προστασία 

οποιασδήποτε άλλης χώρας της Ένωσης.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία εγκαινιάστηκε στις 30 Ιουνίου του 1998 στη Φρανκ-

φούρτη, είναι επιφορτισμένη με την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στα κράτη μέλη της ευρω-

ζώνης. Από την 1η Ιανουαρίου του 1999, έχει ως βασική αποστολή να διατηρεί σταθερές τις τιμές 

στη ζώνη του ευρώ και να εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική που καθορίζεται από το 
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ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ). Η ΕΚΤ είναι απολύτως ανεξάρτητη. Η συνθήκη 

της Λισαβόνας απονέμει στην ΕΚΤ καθεστώς ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θεσπίστηκε με τη συνθήκη της Ρώμης 

(1957). Είναι συμβουλευτική συνέλευση και εκπροσωπεί τις οργανώσεις εργοδοτών, μισθωτών, και 

άλλους αντιπροσωπευτικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Σε ορισμένους τομείς, η Συνθήκη 

ορίζει ότι δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση παρά μόνο μετά από γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ προς το 

Συμβούλιο ή την Επιτροπή: στην πολιτική για την απασχόληση, στην κοινωνική πολιτική, στην εκ-

παίδευση, στη δημόσια υγεία, στην προστασία των καταναλωτών, στην οικονομική και κοινωνική 

συνοχή, στη γεωργική πολιτική κ.λπ. Έχει 344 μέλη, τα οποία προτείνονται από τις εθνικές κυβερνή-

σεις και διορίζονται από το Συμβούλιο για τέσσερα χρόνια, με ανανεώσιμη θητεία.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, έχει ως αποστολή να 

συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με την ισόρροπη ανάπτυξη των περιο-

χών της Ένωσης. Η Τράπεζα χρηματοδοτεί σε μακροχρόνια βάση την υλοποίηση συγκεκριμένων 

έργων, των οποίων η οικονομική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα είναι εγγυημένη. 

Εκτός Ένωσης, η ΕΤΕπ στηρίζει τις προενταξιακές στρατηγικές των υποψηφίων χωρών και των Δυ-

τικών Βαλκανίων. Υλοποιεί, επίσης, το χρηματοπιστωτικό σκέλος των συμφωνιών που συνάπτονται 

στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) έχει αναλάβει από την 1η Ιου-

νίου 1999 την καταπολέμηση των απατών που επιχειρούνται σε βάρος του προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μπορεί να ερευνά τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση όλων 

των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης με απόλυτη επιχειρησιακή ανεξαρτησία.

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο και έχει ένα μέλος από κάθε χώρα 

της Ένωσης. Ελέγχει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (καθώς και κάθε οργανισμού ο οποίος δημιουργείται από την ΕΕ) και μεριμνά για 

τη χρηστή δημοσιονομική της διαχείριση. Υποβάλλει, επίσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των σχετικών πράξεων. Το Συνέδριο μπορεί επίσης να επισημάνει κάθε παρατυπία 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η συνθήκη της Λισαβόνας απονέμει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθεστώς θεσμικού οργάνου της 

Ένωσης. Στο πλαίσιό του συναντώνται δυο φορές το εξάμηνο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει στην ΕΕ τις αναγκαίες για την ανάπτυξή της 

οδηγίες και καθορίζει τον γενικό πολιτικό προσανατολισμό. Δεν νομοθετεί και οι αποφάσεις του 

λαμβάνονται κατ’ αρχήν συναινετικά.

Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του για 

θητεία 2,5 ετών, ανανεώσιμη για μία φορά. Ο πρόεδρος, που δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα εθνικό 

αξίωμα, μεριμνά για την προετοιμασία και τη συνέχεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ενεργεί για να διευκολύνει τη συνοχή και τη συναί-

νεση. Παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση μετά από κάθε συνεδρίαση του Ευρωπαϊ-

κού Συμβουλίου και, στο επίπεδό του και με την ιδιότητά του, έχει την εξωτερική εκπροσώπηση της 

Ένωσης, υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ύπατου εκπροσώπου.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει από πολίτες της Ένωσης, ή 

από φυσικά και νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στα κράτη μέλη, καταγγελίες για περιπτώσεις κα-

κοδιοίκησης από ενέργειες των θεσμικών ή λοιπών οργάνων της ΕΕ (εκτός από το Δικαστήριο και 

το Γενικό Δικαστήριο). Για παράδειγμα, η καταγγελία μπορεί να αφορά την άρνηση παροχής ή 

πρόσβασης σε πληροφορίες, μια αδικαιολόγητη διοικητική καθυστέρηση, μια άδικη ή άνιση μετα-

χείριση ή την έλλειψη διαφάνειας.

Κατανομή των αρμοδιοτήτων

Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

— τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ένωσης, για τις οποίες τα κράτη μέλη έχουν εγκαταλείψει αμε-

τάκλητα κάθε δυνατότητα δράσης: αφορούν κυρίως την τελωνειακή ένωση, τους κανόνες του 

ανταγωνισμού, τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ και την κοινή εμπορική πολιτική,

—τις συντρέχουσες αρμοδιότητες, που αποτελούν την πιο συχνή περίπτωση και αφορούν π.χ. την 

εσωτερική αγορά, την προστασία των καταναλωτών, τη γεωργία και την αλιεία, την ενέργεια, 

τις μεταφορές, τη δημόσια υγεία, την κοινωνική πολιτική και την εδαφική συνοχή, την έρευνα, 

την αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και τον χώρο ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης,

— τις υποστηρικτικές αρμοδιότητες, όπου η ΕΕ έχει ως αποστολή να ενθαρρύνει, να συντονίσει και 

να συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών. Καλύπτουν ιδίως την προστασία της υγείας, τη 

βιομηχανία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, τη 

νεολαία και τον αθλητισμό καθώς και την πολιτική προστασία.
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Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας έχουν ρόλο ρυθμιστή για να διασφαλιστεί ο 

σεβασμός της κατανομής των αρμοδιοτήτων αυτών.

Κοινοτικό κεκτημένο

Ο όρος «κοινοτικό κεκτημένο» καλύπτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που μοιράζονται όλες 

οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κοινοτικό κεκτημένο περιλαμβάνει τη νομοθεσία και τις ευ-

ρωπαϊκές Συνθήκες, τις δηλώσεις και τα ψηφίσματα, τις διεθνείς συμφωνίες στους τομείς αρμοδι-

ότητας της ΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου. Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες οφείλουν να 

αποδεχθούν το κοινοτικό αυτό κεκτημένο προτού ενταχθούν στην Ένωση και να ενσωματώσουν 

την ευρωπαϊκή νομοθεσία στην εθνική τους νομοθεσία.

Νομικές πράξεις της Ένωσης

Για να ασκήσουν τις αρμοδιότητες της Ένωσης, τα θεσμικά όργανα εγκρίνουν κανονισμούς, οδη-

γίες, αποφάσεις, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις. Ο κανονισμός έχει γενική ισχύ, είναι υποχρεωτικός 

ως προς όλα του τα στοιχεία και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Η οδηγία δεσμεύει την όποια 

χώρα ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο, αλλά αφήνει στις εθνικές αρχές την αρμοδιότητα ως προς 

τον τρόπο και τα μέσα. Η απόφαση είναι υποχρεωτική ως προς όλα της τα στοιχεία. Οι συστάσεις 

και οι γνωμοδοτήσεις δεν είναι δεσμευτικές.

Οικονομική και νομισματική ένωση

Η οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) είναι ο μηχανισμός εναρμόνισης των οικονομικών και 

νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών της Ένωσης μέσα κυρίως από τη δημιουργία ενός ενι-

αίου νομίσματος, του ευρώ. Την 1η Ιανουαρίου 1999, καθορίστηκαν αμετάκλητα οι συναλλαγματι-

κές ισοτιμίες και θεσπίστηκε η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στα κράτη της ΟΝΕ. 

Την 1η Ιανουαρίου 2002, τα κέρματα και χαρτονομίσματα του ευρώ αντικατέστησαν τα παλαιά 

εθνικά νομίσματα. Το ευρώ δεν έχει υιοθετηθεί από όλα τα κράτη μέλη.

Τα δώδεκα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004 οφείλουν να υιοθετή-

σουν το ευρώ αμέσως μόλις εκπληρώσουν τα καθορισμένα κριτήρια («κριτήρια σύγκλισης») που 

αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ισόρροπη και χωρίς εντάσεις οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των 

κρατών μελών στο πλαίσιο της ΟΝΕ.
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Συμβούλιο

Το Συμβούλιο ασκεί, μαζί με το Κοινοβούλιο, τις νομοθετικές και δημοσιονομικές λειτουργίες. Η 

συνθήκη της Λισαβόνας αύξησε σημαντικά τους τομείς στους οποίους αποφασίζει με ειδική πλειο-

ψηφία. Το Συμβούλιο αποτελεί το βασικό θεσμικό όργανο για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα κοι-

νής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), καθώς και σε θέματα συντονισμού των 

οικονομικών πολιτικών. Συνέρχεται σε επίπεδο υπουργών των κρατών μελών και αποτελεί έτσι το 

θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο έχει την έδρα του στις Βρυξέλλες, 

αλλά συνεδριάζει και στο Λουξεμβούργο.

Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε διαφορετικά σχήματα, κάθε φορά με τους αρμόδιους υπουργούς 

των κρατών μελών: Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Υποθέ-

σεων, Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, Ανταγωνισμού, Συνεργασίας 

στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενέργειας, Γεωργίας και Αλιείας, Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης, Νεότητας και Πολιτισμού. Τα σχή-

ματα αυτά διευθύνουν εκ περιτροπής και ανά εξάμηνο η χώρα που ασκεί την εναλλασσόμενη 

προεδρία της ΕΕ, αυτή που την είχε προηγουμένως και αυτή που θα την ασκήσει στη συνέχεια. 

Κάθε χώρα συμμετέχει δηλαδή στην προεδρία για 18 μήνες.

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, αντίθετα, έχει ως πρόεδρο τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένω-

σης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, θέση που θεσπίστηκε με τη συνθήκη 

της Λισαβόνας. Ο ύπατος εκπρόσωπος διευθύνει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφά-

λειας της Ένωσης και φροντίζει για τη συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Συμβάλλει στη 

χάραξη αυτής της πολιτικής και την εκτελεί ως εντολοδόχος του Συμβουλίου, με τη βοήθεια της 

νέας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Το ίδιο κάνει και για την κοινή πολιτική ασφάλει-

ας και άμυνας και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο αστι-

κά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που μέχρι τώρα διακηρύσσονταν σε διάφορες 

εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πράξεις. Καταρτίστηκε από Συνέλευση που αποτελούνταν κυρίως 

από ευρωπαίους και εθνικούς βουλευτές και διακηρύχθηκε επίσημα στην ευρωπαϊκή διάσκεψη 

κορυφής της Νίκαιας της Γαλλίας, τον Δεκέμβριο του 2000. Τον Οκτώβριο του 2007, στη Λισαβόνα, 

σε μια διάσκεψη κορυφής αφιερωμένη στη μεταρρύθμιση των Συνθηκών, οι αρχηγοί κρατών και 

κυβερνήσεων της ΕΕ αποφάσισαν να του δώσουν νομική ισχύ, όπως είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας έγινε όντως δεσμευτικός. Ορι-

σμένα κράτη μέλη πάντως, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία, ζή-

τησαν και πέτυχαν να εξαιρεθούν.



■ Ημερομηνίες-ορόσημα  
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

9 Μαΐου 1950 — Ο Robert Schuman, γάλλος υπουργός Εξωτερικών, παρουσιάζει προτάσεις 
για μια ένωση άνθρακα και χάλυβα μεταξύ Γαλλίας και Δυτικής Γερμανίας, πάνω σε σχέδιο βασι-
σμένο στις ιδέες του Jean Monnet. Η ημερομηνία της ομιλίας του Robert Schuman, η 9η Μαΐου, 
εορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο ως η «Ημέρα της Ευρώπης».

Απρίλιος 1951 — Η Δυτική Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και το Λουξεμ-
βούργο βασίζονται στο σχέδιο Schuman για να ιδρύσουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα 
και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) με τη συνθήκη του Παρισιού.

Μάρτιος 1957 — Οι έξι ιδρυτικές χώρες υπογράφουν τη συνθήκη της Ρώμης με την οποία 
ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) ή «Kοινή Aγορά», καθώς και η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), που τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1958.

Μάρτιος 1958 — Ιδρυτική σύνοδος της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.

Μάρτιος 1962 — Η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο.

Ιούλιος 1968 — Καταργούνται πλήρως οι τελωνειακοί δασμοί που αφορούν τα βιομηχανικά 
προϊόντα, 18 μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία, και θεσπίζεται κοινό εξωτερικό 
δασμολόγιο.

Ιανουάριος 1973 — Πρώτη διεύρυνση της Κοινότητας: η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο προσχωρούν στην ΕΟΚ.

Ιούνιος 1979 — Διοργανώνονται οι πρώτες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση 
καθολική ψηφοφορία. Οι βουλευτές προηγουμένως ορίζονταν από τα εθνικά κοινοβούλια. Εν-
νέα χώρες εκλέγουν 410 ευρωβουλευτές.

Ιανουάριος 1981 — Η Ελλάδα προσχωρεί στην ΕΟΚ.

Ιούνιος 1984 — Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: δέκα χώρες εκλέγουν 441 ευρωβου-
λευτές.

Ιανουάριος 1986 — Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στην ΕΟΚ.
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Ιούλιος 1987 — Τίθεται σε ισχύ η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Ενισχύονται οι αρμοδιότητες του 
Κοινοβουλίου.

Ιούνιος 1989 — Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: δώδεκα χώρες εκλέγουν 525 ευρω-
βουλευτές.

Νοέμβριος 1989 — Πτώση του Τείχους του Βερολίνου, τερματίζεται ο Ψυχρός Πόλεμος και 
μπορεί να αρχίσει η απάλειψη των αιτίων που είχαν διαιρέσει την Ευρώπη.

Ιανουάριος 1993 — Εγκαθιδρύονται η ενιαία αγορά και οι τέσσερις ελευθερίες της: η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των προσώπων και των κεφαλαίων είναι πλέον 
πραγματικότητα.

Νοέμβριος 1993 — Τίθεται σε ισχύ η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπεγράφη στο 
Μάαστριχτ. Προβλέπει τη δημιουργία ενός μελλοντικού ενιαίου νομίσματος, μιας κοινής εξω-
τερικής πολιτικής και πολιτικής για την ασφάλεια καθώς και μιας στενότερης συνεργασίας στη 
δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Η ονομασία «Ευρωπαϊκή Ένωση» αντικαθιστά επισή-
μως την ονομασία «Ευρωπαϊκή Κοινότητα». Θεσπίζεται η διαδικασία της «συναπόφασης», που 
εκχωρεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματική νομοθετική εξουσία.

Ιούνιος 1994 — Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: δώδεκα χώρες εκλέγουν 567 ευρω-
βουλευτές.

Ιανουάριος 1995 — Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία προσχωρούν στην ΕΕ.

Μάιος 1999 — Τίθεται σε ισχύ η συνθήκη του Άμστερνταμ. Προβλέπει μέτρα για τη μεταρ-
ρύθμιση των κοινοτικών θεσμών, την ενίσχυση της επιρροής της Ευρώπης στον κόσμο και τη 
διάθεση επιπλέον πόρων για την απασχόληση και τα δικαιώματα των πολιτών.

Ιούνιος 1999 — Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 15 χώρες εκλέγουν 626 ευρωβουλευ-
τές.

Δεκέμβριος 2001 — Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν εγκρίνει μια δήλωση για το μέλλον 
της Ένωσης. Ανοίγει ο δρόμος για μια νέα μεγάλη μεταρρύθμιση της ΕΕ καθώς και για τη σύγκλη-
ση μιας Συνέλευσης, επιφορτισμένης με τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Ιανουάριος 2002 — Τίθενται σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ σε δώ-
δεκα χώρες και αντικαθιστούν τα εθνικά νομίσματα που χρησιμοποιούνταν έως τότε.

Φεβρουάριος 2003 — Τίθεται σε ισχύ η συνθήκη της Νίκαιας. Προετοιμάζει την ΕΕ για την 
προσχώρηση δέκα νέων μελών το επόμενο έτος. Εγκρίνεται ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαι-
ωμάτων.

Ιούλιος 2003 — Η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης ολοκληρώνει τη σύνταξη του Ευρω-
παϊκού Συντάγματος.

Μάιος 2004 — Η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγα-
ρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία προσχωρούν στην ΕΕ.
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Ιούνιος 2004 — Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλέγονται 732 ευρωβουλευτές προ-
ερχόμενοι από 25 χώρες.

Οκτώβριος 2004 — Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υπογράφουν τη συνθήκη για τη θέ-
σπιση Συντάγματος της Ευρώπης.

Μάιος–Ιούνιος 2005 — Απόρριψη του σχεδίου Συντάγματος από τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες 
με δημοψήφισμα.

Ιανουάριος 2007 — Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στην ΕΕ. Ο αριθμός των ευρω-
βουλευτών ανέρχεται στους 785. Η Σλοβενία υιοθετεί το ευρώ.

Μάρτιος 2007 — Με την ευκαιρία της 50ής επετείου από τη συνθήκη της Ρώμης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υπογράφει, με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, τη Δήλωση του Βερολίνου.

Οκτώβριος 2007 — Στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
της ΕΕ έρχονται σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών.

Δεκέμβριος 2007 — Οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου της 
ΕΕ υπογράφουν επίσημα τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων υπογράφουν τη συνθήκη της Λισαβόνας.

Ιανουάριος 2008 — Η Κύπρος και η Μάλτα υιοθετούν το ευρώ.

Ιανουάριος 2009 — Η Σλοβακία υιοθετεί το ευρώ και γίνεται το 16ο κράτος μέλος της ζώνης 
του ευρώ.

Ιούνιος 2009 — Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλέγονται 736 ευρωβουλευτές προ-
ερχόμενοι από 27 χώρες.

Δεκέμβριος 2009 — Τίθεται σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά 
νομική προσωπικότητα και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αποκτά δεσμευτική 
νομική ισχύ. Το Κοινοβούλιο αποκτά ευρύτερες νομοθετικές και δημοσιονομικές εξουσίες και 
εξουσία άσκησης ελέγχου πάνω στα άλλα όργανα. Η συναπόφαση, με την ειδική πλειοψηφία στο 
Συμβούλιο, γίνεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία για την έγκριση των ευρωπαϊκών νόμων 
και επεκτείνεται σχεδόν στο σύνολο των τομέων αρμοδιότητας της ΕΕ.
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■ Οι διευθύνσεις  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22306933

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Plateau du Kirchberg

BP 1601

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-1

 +352 4300-24842

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Allée du Printemps

BP 1024/F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

  +33 388174001

 +33 388174860

Υποβολή αναφορών Αλληλογραφία με τους πολίτες

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Le président du Parlement européen

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Courrier du citoyen

GOL03A012

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

 +352 4300-27072

Υπηρεσία Επισκέψεων και Σεμιναρίων

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Visites et séminaires

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842111

 +32 22843530

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Visites et séminaires

Bureau de Strasbourg

BP 1024 F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE 

 +33 388175184

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Visites et séminaires

7, rue du Marché-aux-Herbes

1728 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

  epluxembourg@europarl.europa.eu

Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά ένα έντυπο μέσω του δικτυακού τόπου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: www.europarl.europa.eu.
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Γραφεία Πληροφοριών

BELGIQUE/BELGIË

BRUXELLES
Διεύθυνση: Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

1047 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Επισκέπτες: Rue de Trèves/Trierstraat 3

1050 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

  +32 22842005

 +32 22307555

 epbrussels@europarl.europa.eu

 www.europarl.be

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

СОФИЯ 
Ул. „Московска“ № 9

1000 София

БЪЛГАРИЯ

  +359 29853545

 +359 29819944

 epsofia@europarl.europa.eu

 www.europarl.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

PRAHA
Jungmannova ul. 24

110 00 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

  +420 255708208

 +420 255708200

 eppraha@europarl.europa.eu

 www.evropsky-parlament.cz

DANMARK

KØBENHAVN
Gothersgade 115

1123 København K

DANMARK

  +45 33143377

 +45 33150805

 epkobenhavn@europarl.europa.eu

 www.europarl.dk

DEUTSCHLAND

BERLIN
Unter den Linden 78

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

  +49 3022801000

 +49 3022801111

 epberlin@europarl.europa.eu

 www.europarl.de

MÜNCHEN
Erhardstrasse 27

80469 München

DEUTSCHLAND

  +49 8920208790

 +49 89202087973

 epmuenchen@europarl.europa.eu

 www.europarl.de

EESTI

TALLINN
Rävala 4

10143 Tallinn

ESTONIA 

  +372 6306969

 +372 6306968

 eptallinn@europarl.europa.eu 

 www.europarlbarcelona.eu

ÉIRE/IRELAND
DUBLIN
43 Molesworth Street

Dublin 2

IRELAND

  +353 16057900

 +353 16057999

 epdublin@europarl.europa.eu 

 www.europarl.ie

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

ΑΘΗΝΑ
Λεωφ. Αμαλίας 8

105 57 Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ

  +30 2103278900

 +30 2103311540

 epathinai@europarl.europa.eu

 www.europarl.gr

ESPAÑA

MADRID
Paseo de la Castellana, 46

28046 Madrid

ESPAÑA

  +34 914364747

 +34 915783171

 epmadrid@europarl.europa.eu

 www.europarl.es

BARCELONA
Passeig de Gràcia, 90 1r

08008 Barcelona

ESPAÑA

  +34 932722044

 +34 932722045

 epbarcelona@europarl.europa.eu 

 www.europarlbarcelona.eu

Ο
Ι Δ

ΙΕΥΘ
Υ

Ν
ΣΕΙΣ ΤΟ

Υ
 ΕΥ

ΡΩ
Π

Α
ΪΚΟ

Υ
 ΚΟ

ΙΝ
Ο

Β
Ο

ΥΛ
ΙΟ

Υ



58

FRANCE

PARIS
288 bd Saint-Germain

75341 Paris Cedex 07

FRANCE

  +33 140634000

 +33 145515253

 epparis@europarl.europa.eu
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 +33 491909503

 epmarseille@europarl.europa.eu
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20123 Milano
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  +39 024344171
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  +357 22870500

 +357 22767733

 epnicosia@europarl.europa.eu
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LATVIJA
RIGA
Aspazijas bulvāris 28 

Riga, LV-1050

LATVIJA

  +371 67085460

 +371 67085470

 epriga@europarl.europa.eu

 www.europarl.lv

LIETUVA
VILNIUS 
Naugarduko st. 10

LT-01309 Vilnius

LIETUVA

  +370 52120766

 +370 52619828 

 epvilnius@europarl.europa.eu 

 www.europarl.lt

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG
7, rue du Marché-aux-Herbes 

1728 Luxembourg

LUXEMBOURG

  +352 4300-22597

 +352 4300-22457

 epluxembourg@europarl.europa.eu

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST
Deák Palota

Deák Ferenc u. 15

1052 Budapest

MAGYARORSZAG 

  +36 14113540 

 +36 14113560

 epbudapest@europarl.europa.eu

 www.europarl.hu

MALTA

VALLETTA
254, St Paul’s Street

Valletta

1215

MALTA

  +356 21235075

 +356 21230661

 epvalletta@europarl.europa.eu

 www.europarlmt.eu

NEDERLAND

DEN HAAG
Korte Vijverberg 6

2513 AB Den Haag

NEDERLAND

  +31 703135400

 +31 703647001

 epdenhaag@europarl.europa.eu

 www.europeesparlement.nl
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ÖSTERREICH

WIEN

Wipplingerstraße 35

1010 Wien

ÖSTERREICH

  +43 151617-0

 +43 15132515
 epwien@europarl.europa.eu

 www.europarl.at

POLSKA
WARSZAWA

Ul. Jasna 14/16a 

00-041 Warszawa

POLSKA

  +48 225952470 

 +48 225952480
 epwarszawa@europarl.europa.eu

 www.europarl.pl

PORTUGAL

LISBOA

Largo Jean Monnet 1-6

1269-070 Lisboa

PORTUGAL

  +351 213504900

 +351 213540004 

 eplisboa@europarl.europa.eu

 www.parleurop.pt

ROMÂNIA 
BUCUREŞTI 

Vasile Lascar Street 31,  

floor 1 — Sector 2

020492 Bucureşti

ROMÂNIA

  +40 213157986

 +40 213157929
 epbucarest@europarl.europa.eu

 www.europarl.ro

SLOVENIJA

LJUBLJANA

Breg 14 

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA 

  +386 12528830

 +386 12528840 

 epljubljana@europarl.europa.eu 

 www.europarl.si

SLOVENSKO
BRATISLAVA

Palisády 29

811 06 Bratislava

SLOVENSKO

  +421 259429683

 +421 259429687
 epbratislava@europarl.europa.eu

 www.europskyparlament.sk

SUOMI/FINLAND

HELSINKI/HELSINGFORS

Pohjoisesplanadi 31/

Norra esplanaden 31

FI-00100 Helsinki/Helsingfors

SUOMI/FINLAND

  +358 9 6220450

 +358 9 6222610
 ephelsinki@europarl.europa.eu 

 www.europarl.fi

SVERIGE

STOCKHOLM

Regeringsgatan 65, 6 tr.

SE-111 56 Stockholm

SVERIGE

  +46 856244455

 +46 856244499
 epstockholm@europarl.europa.eu

 www.europarlamentet.se

UNITED KINGDOM
LONDON

2 Queen Anne’s Gate

London

SW1H 9AA

UNITED KINGDOM

  +44 2072274300

 +44 2072274302
 eplondon@europarl.europa.eu

 www.europarl.org.uk

EDINBURGH

The Tun

4 Jackson’s Entry 

Holyrood Road

Edinburgh

EH8 8PJ

UNITED KINGDOM

  +44 1315577866

 +44 1315574977
 epedinburgh@europarl.europa.eu

 www.europarl.org.uk
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