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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της θεσμικής ισορροπίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μια πολιτική ανάλυση της ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών και της 

Επιτροπής.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργεί μια πολιτική Ένωση, που διαθέτει νομική 
προσωπικότητα και ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Μετά τη διεύρυνση, που της επέτρεψε να 
πραγματώσει την επανένωσή της, η Ευρώπη χρειαζόταν αυτή την επανίδρυση προκειμένου 
να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, μεταξύ άλλων και σε αυτή της 
παγκοσμιοποίησης. Σε έναν ορισμένο βαθμό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι, όπως και με τη 
Συνθήκη της Ρώμης μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη επιχειρεί, 
με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να αντιμετωπίσει ένα νέο περιβάλλον, που αναδύθηκε μετά το 
τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Προωθώντας το εγχείρημά της για ειρήνη και σταθερότητα, 
παράλληλα με την εδραίωση της κοινωνικοοικονομικής της ολοκλήρωσης, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προσφέρει στους πολίτες της έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και 
συμβάλλει ως παγκόσμιος παράγοντας στην οργάνωση ενός πιο δίκαιου και πιο βιώσιμου 
κόσμου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 
κρατών μελών έπρεπε να γίνει «πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική και με πιο διαφανείς 
διαδικασίες» (Δήλωση του Λάκεν).

Προς τούτο, η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Μάαστριχτ) καθώς και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (της Ρώμης, 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά) που γίνονται, αντιστοίχως, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ) και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η πρώτη 
καθορίζει το συνταγματικό πλαίσιο της Ένωσης, η δεύτερη την πρακτική λειτουργία της. Οι 
δύο Συνθήκες έχουν την ίδια νομική αξία. Εν καιρώ, θα ήταν λογικότερο να γίνει η Συνθήκη 
για τη λειτουργία υποδεέστερη της βασικής Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, πράγμα που θα δικαιολογούσε, ενόψει ενδεχόμενης αναθεώρησης της Συνθήκης για 
τη λειτουργία, μια πιο ευέλικτη διαδικασία σε σύγκριση με αυτή της βασικής Συνθήκης.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο μετά την κύρωσή της από όλα τα 
κράτη μέλη. Η προετοιμασία για την εφαρμογή της Συνθήκης σε καμία περίπτωση δεν 
προδικάζει αυτή την κύρωση. Αντιθέτως, η παράλειψη της προετοιμασίας θα είχε ως 
συνέπεια την καθυστέρηση της εφαρμογής της Συνθήκης, μόλις αυτή κυρωνόταν. Αυτός είναι 
ο λόγος που δικαιολογείται κάθε θεσμικό όργανο της Ένωσης να προκαταλάβει την κύρωση, 
εξετάζοντας τις συνέπειες της Συνθήκης για τη λειτουργία, καθώς και για τις διοργανικές 
σχέσεις.

Αυτή η έκθεση αναλύει τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στην ανάπτυξη της 
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θεσμικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των 
νέων διατάξεων και των πρώτων διορισμών.

Η έκθεση επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η έκθεση αποτιμά τη 
συνολική ισορροπία μεταξύ αυτών των θεσμικών οργάνων. Δεν περιορίζεται στη σχέση τους 
με το Κοινοβούλιο. Πρόκειται για μια πολιτική ανάλυση. Η έκθεση διατυπώνει 
συγκεκριμένες προτάσεις.

Αυτή η έκθεση δεν εξετάζει τα εσωτερικά μέτρα οργάνωσης του Κοινοβουλίου, που 
υπαγορεύει η εφαρμογή της Συνθήκης. Αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο κατοπινών 
εκθέσεων. Μολονότι εξετάζει την οργάνωση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, δεν μελετά 
την οργάνωση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, που θα αποτελέσει αντικείμενο 
ξεχωριστής έκθεσης1. Τέλος, δεν εξετάζει επίσης τη σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια. 
Μολονότι καλούνται να διαδραματίσουν λίαν σημαντικό ρόλο –ρόλος που ενισχύεται από τα 
πρωτόκολλα που προσαρτώνται στη Συνθήκη– τα εθνικά κοινοβούλια δεν είναι αυτά 
καθαυτά θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια θα 
αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής έκθεσης.

Αυτή η έκθεση αναλύει την προβλέψιμη εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των πολιτικών 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο πλαίσιο της νέας Συνθήκης. Ύστερα από μια ιστορική 
ανασκόπηση, στο πρώτο μέρος αναλύονται οι βασικές διατάξεις της Συνθήκης που διέπουν 
καθένα από τα θεσμικά όργανα. Ακολούθως, η έκθεση εξετάζει τις διοργανικές σχέσεις, τους 
(πρώτους) διορισμούς, τον διοργανικό προγραμματισμό και την εξωτερική δράση της 
Ένωσης.

Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι τα τρία πολιτικά θεσμικά 
όργανα που θεσπίζονται με τη Συνθήκη της Ρώμης στις απαρχές της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.
Το Κοινοβούλιο είχε κατά βάση συμβουλευτικό ρόλο και αποτελείτο από εθνικούς 
βουλευτές. Το Συμβούλιο αποφάσιζε καταρχήν ομοφώνως. Η Επιτροπή πρότεινε και 
εφάρμοζε την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η πρώτη άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργανώθηκε το 1979.

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) προέβλεπε ότι το Συμβούλιο μπορούσε να εγκρίνει με 
ειδική πλειοψηφία την πλειονότητα των οδηγιών όσον αφορά την εναρμόνιση που ήταν 
αναγκαία για την εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα, θεσπίστηκε μια διαδικασία 
συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις οδηγίες αυτές.

Με τις Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας διευρύνθηκε συστηματικά 
η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία στο Συμβούλιο, ενώ παράλληλα θεσπίστηκε, και κατόπιν 

                                               
1 Έκθεση Brok σχετικά με τις θεσμικές πτυχές της δημιουργίας ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, στο 
στάδιο της επεξεργασίας στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων.
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διευρύνθηκε, η διαδικασία συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ παρατάθηκε η εντολή της Επιτροπής από τέσσερα σε πέντε 
έτη προκειμένου να συμπίπτει με τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ορισμό του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής 
ενισχύθηκε από τις διαδοχικές Συνθήκες· ομοίως, μέσω των Συνθηκών και κυρίως της 
πρακτικής ενισχύθηκε η θέση του Προέδρου της Επιτροπής εντός του σώματος των 
Επιτρόπων.

Μέχρι τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βασιζόταν κυρίως στον 
κοινωνικοοικονομικό τομέα. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, ακόμη δε περισσότερο η Συνθήκη 
του Μάαστριχτ, δημιουργώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψουν τα ζητήματα της 
εξωτερικής πολιτικής, της δικαιοσύνης και της ιθαγένειας, προσέδωσαν στην ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση μια νέα πολιτική διάσταση. Οι δύο νέοι «πυλώνες» δραστηριότητας είχαν, 
ωστόσο, μια κατά βάση διακυβερνητική διάσταση, γεγονός που περιόριζε τα μάλα τον ρόλο 
της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ 
θεσπίστηκε το αξίωμα του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ. Με την ίδια Συνθήκη 
γινόταν ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της κοινοτικοποίησης της ΔΕΥ σε θέματα 
μεταναστευτικής πολιτικής.

Οι πρώτες ευρωπαϊκές σύνοδοι κορυφής αποτελούσαν στην πράξη άτυπες συναντήσεις των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Από το 1975 και μετά αυτές οι συναντήσεις έγιναν 
τακτικές υπό την ονομασία Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σταδιακά διέλαβαν πιο επίσημο 
χαρακτήρα. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ θεσμοποίησε τον ρόλο του στην ώθηση και τον 
καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών γενικής πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν 
κατέστη, ωστόσο, θεσμικό όργανο, υπό νομική έννοια, ούτε αποτελούσε ειδική σύνθεση του 
Συμβουλίου.

Συμπεριλαμβάνοντας εκ νέου τις βασικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, η Συνθήκη 
της Λισαβόνας επανακαθορίζει τη θεσμική ισορροπία της Ένωσης. Η νέα Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί επισήμως τους πυλώνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει
αυτοτελή νομική προσωπικότητα. Τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας καθίστανται θεσμικά 
όργανα της Ένωσης. Η Συνθήκη επανακαθορίζει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες καθενός από 
τα θεσμικά όργανα. Η Συνθήκη καθιστά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεσμικό όργανο της 
Ένωσης, διακριτό από το Συμβούλιο. Γενικεύει (πλην εξαιρέσεων) τη συναπόφαση ως 
κανονική νομοθετική διαδικασία, περιλαμβανομένης μάλιστα, σύμφωνα όμως με ειδική 
διαδικασία, και της έγκρισης του προϋπολογισμού.

Έτσι η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμορφώνει, ενισχύοντάς την, τη λεγόμενη «κοινοτική» 
μέθοδο σε «μέθοδο της Ένωσης», όπου κατά βάση:

– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και 
προτεραιότητες (ρόλος ώθησης)·

– η Επιτροπή προάγει το κοινό συμφέρον της Ένωσης και αναλαμβάνει τις κατάλληλες 
πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτόν (δικαίωμα πρωτοβουλίας)·

– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ασκούν από κοινού νομοθετικά και 
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δημοσιονομικά καθήκοντα (διττό νομοθετικό σώμα)·

Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στον δημοσιονομικό τομέα, καθώς και στον 
ειδικό τομέα που αφιερώθηκε στη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις (ΔΕΥ), στη θέση 
του οποίου η νέα Συνθήκη επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Μόνο ο τομέας της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας
(ΚΕΠΠΑ) παραμένει κατά βάση διακυβερνητικού χαρακτήρα.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ (ΝΕΩΝ) ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 14 της ΣΕΕ)

1.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί, από κοινού με το Συμβούλιο, νομοθετικά και 
δημοσιονομικά καθήκοντα, καθώς και καθήκοντα πολιτικού ελέγχου και συμβουλευτικά 
καθήκοντα.

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι η Ένωση 
λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τις αρχές ενός κοινοβουλευτικού 
καθεστώτος.

1.2. «Η συνήθης νομοθετική διαδικασία» είναι αυτή της συναπόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μετά από πρόταση της Επιτροπής. Αυτή η διαδικασία, 
με ορισμένες ιδιαιτερότητες, εφαρμόζεται επίσης για τον προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά 
τις δαπάνες.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαιώνει και ενισχύει κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
«κοινοτική» μέθοδο και ενισχύει ιδίως το διττό νομοθετικό σώμα Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο – Συμβούλιο.

1.3. Η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διευρύνεται επίσης λόγω της κατάργησης 
των πυλώνων. Στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εφαρμόζεται καταρχήν 
η συνήθης νομοθετική διαδικασία (έστω και αν υπάρχουν ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις).

Ομοίως, η Συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει ρητά τις αρμοδιότητες της Ένωσης στον 
τομέα της ενέργειας.

Ακόμη και στην ΚΕΠΠΑ, που παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό διακυβερνητικού 
χαρακτήρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
(πρβλ. κατωτέρω).

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινοβούλιο βλέπει να ενισχύονται οι αρμοδιότητές του όσον 
αφορά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών, δεδομένου ότι η έγκρισή του θα είναι αναγκαία 
για όλες τις συμφωνίες που άπτονται θεμάτων για τα οποία ακολουθείται η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία σε εσωτερικό επίπεδο.

1.4. Η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι του Συμβουλίου 
στον έλεγχο της άσκησης, από την Επιτροπή, των εκχωρημένων εξουσιών 
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επιβεβαιώνεται και αποσαφηνίζεται. Η Συνθήκη της Λισαβόνας θεσπίζει πράγματι μια 
διάκριση μεταξύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων. Με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ παρέχεται στο Κοινοβούλιο, ισότιμα με το Συμβούλιο, εξουσία 
ανάκλησης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εξέδωσε η Επιτροπή δυνάμει νόμιμης 
εξουσιοδότησης. Το άρθρο 291 ΣΛΕΕ ορίζει ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο καθορίζουν, σε κανονισμό που εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, τους γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους 
ελέγχου της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται στο ισχύον άρθρο 202 ΣΕΚ, το Συμβούλιο αποκλειστικά εγκρίνει αυτή 
την απόφαση (απόφαση καλούμενη «επιτροπολογία») μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

1.5. Το Κοινοβούλιο καλείται επίσης να δώσει την έγκρισή του σε ολόκληρη σειρά 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, που έχουν μεγάλη 
σημασία για τη ζωή της Ένωσης: αποφάσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση ορισμένων 
ρητρών, που επιτρέπουν τη μετάβαση από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία (ή από 
τις έκτακτες νομοθετικές διαδικασίες στη συνήθη νομοθετική διαδικασία), αποφάσεις 
που αφορούν τους μηχανισμούς ευελιξίας, κ.λπ.

Σύσταση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσαρμόσει την οργάνωσή του και τις 
διαδικασίες του στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του. Εκπονούνται πολλές 
εκθέσεις, όπου θα διατυπωθούν συστάσεις για το θέμα.

1.6. Το Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Αυτή η εκλογή αλλάζει τη φύση του διορισμού του Προέδρου της Επιτροπής. Η εκλογή 
του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσδίδει μεγάλη δημοκρατική νομιμοποίηση στον 
εκλεγμένο Πρόεδρο και ενισχύει τη θέση του εντός του θεσμικού όλου της Ένωσης.

Η Συνθήκη ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει έναν υποψήφιο για το αξίωμα 
του Προέδρου της Επιτροπής «λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και αφού προβεί στις κατάλληλες διαβουλεύσεις» (άρθρο 17, παράγραφος
7, της ΣΕΕ). Αυτή η διάταξη επιβεβαιώνει και επισημοποιεί αυτό που συνέβη στην 
πράξη κατά τον διορισμό του Προέδρου της Επιτροπής το 2004.

Στη δήλωση 11 (στο άρθρο 17, παράγραφοι 6 και 7 της ΣΕΕ) ορίζεται ότι «το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν από κοινού ευθύνη για την 
καλή διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά 
συνέπεια, οι αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου θα πραγματοποιούν, πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
τις αναγκαίες διαβουλεύσεις στο καταλληλότερο πλαίσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 9 Δ, 
παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο, οι διαβουλεύσεις θα έχουν ως αντικείμενο τα προσόντα 
των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής των 
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διαβουλεύσεων αυτών μπορούν να καθορίζονται, σε εύλογο χρόνο, με κοινή συμφωνία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Είναι, επομένως, επιτακτική ανάγκη να διευκρινιστούν αυτές οι λεπτομέρειες. Η έκθεση 
σκιαγραφεί ορισμένες εξ αυτών (πρβλ. σημείο Δ).

1.7. Ο Πρόεδρος, ο Ύπατος Εκπρόσωπος και τα άλλα μέλη της Επιτροπής υπόκεινται, ως 
σώμα, σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο προσδιόρισε σε μια έκθεση τις διαδικασίες για την ακρόαση των 
υποψηφίων Επιτρόπων, με σκοπό την εναρμόνισή τους1.

1.8. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις ενισχυμένης συνεργασίας (άρθρο 329
της ΣΛΕΕ).

Σύσταση

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην έναρξη και κυρίως στη λειτουργία των 
ενισχυμένων συνεργασιών θα μπορούσε σε πιο ύστερη φάση να αποτελέσει το 
αντικείμενο μιας έκθεσης πρωτοβουλίας της Επιτροπής Συνταγματικών 
Υποθέσεων.

1.9. Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει στο Κοινοβούλιο δικαίωμα πρωτοβουλίας όσον 
αφορά την αναθεώρηση των Συνθηκών.

Το Κοινοβούλιο δύναται, όπως ακριβώς η Επιτροπή ή κάθε κράτος μέλος, να υποβάλει 
στο Συμβούλιο σχέδια αναθεώρησης των Συνθηκών (άρθρο 48, παράγραφος 2, της ΣΕΕ). 
Αν ληφθεί υπόψη θετική απόφαση για την εξέταση των υποβαλλόμενων προτάσεων, 
συγκαλείται Συνέλευση από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο 
συμμετέχει στη Συνέλευση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να μην συγκαλέσει Συνέλευση, πρέπει 
όμως γι’ αυτό να εξασφαλίσει την προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου.

Αντιθέτως, η Συνθήκη δεν κάνει την παραμικρή νύξη στον ρόλο του Κοινοβουλίου στη 
διεξαγωγή της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο τα θεσμικά 
όργανα να καθορίσουν τις αρχές που θα διέπουν αυτή τη συμμετοχή, που προφανώς 
πρέπει να διατηρηθεί στο ίδιο τουλάχιστον επίπεδο με την τελευταία Διακυβερνητική 
Διάσκεψη.

Σύσταση

                                               
1 A6 - 0179/2005: Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(7 Ιουνίου 2005, Andrew Duff).
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Αυτή η νέα διαδικασία αναθεώρησης, που δίνει αυξημένη εξουσία στο 
Κοινοβούλιο, θα μπορούσε επίσης σε πιο ύστερη φάση να αποτελέσει αντικείμενο 
μιας έκθεσης πρωτοβουλίας της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων.
Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να προτείνει μια διοργανική συμφωνία για τον
καθορισμό της οργάνωσης και της διεξαγωγής των Διακυβερνητικών 
Διασκέψεων, διευκρινίζοντας μεταξύ άλλων τον ρόλο του Κοινοβουλίου.

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 15 της ΣΕΕ)

2.1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας καθίσταται θεσμικό 
όργανο

Αυτό δεν συνέβαινε με την ισχύουσα Συνθήκη. Ορισμένοι θεωρούσαν το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ως Υπερσυμβούλιο. Μολονότι εργάζεται σε στενή συνεργασία με το 
Συμβούλιο –καθώς η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου παρέχει τη Γενική Γραμματεία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ουδέποτε αποτελούσε σύνθεση 
του Συμβουλίου.

Καθιστώντας το θεσμικό όργανο και ορίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει 
νομοθετική λειτουργία, η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαιώνει και ενισχύει την 
ιδιόμορφη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο θεσμικό οικοδόμημα. Αυτό επιτείνεται 
ακόμη περισσότερο στο επίπεδο της Προεδρίας. Επί του παρόντος η προεδρία του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπίπτει με την προεδρία του Συμβουλίου. Η Συνθήκη 
παρέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σταθερή προεδρία, διακριτή από εκείνη του 
Συμβουλίου.

Αρμόζει να εφοδιαστεί αυτό το νέο θεσμικό όργανο με ειδικό ίδιο προϋπολογισμό, όπως 
συμβαίνει για όλα τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Πιθανόν να υποβληθούν 
προτάσεις στον προϋπολογισμό του 2009.

Η Συνθήκη προβλέπει ότι η Γενική Γραμματεία θα διασφαλίζεται από τη Γενική 
Γραμματεία του Συμβουλίου (άρθρο 235, παράγραφος 5, της ΣΛΕΕ). Δεν θα υπάρξει, 
επομένως, νέα διοικητική υπηρεσία. Φαίνεται πάντως ότι ενδείκνυται να προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ένα γραφείο στην υπηρεσία του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί, με τις 
αναγκαίες προσαρμογές, κατ’ αναλογία προς αυτό του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, που αναλαμβάνει επίσης τη Γενική Γραμματεία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα διαδραματίσει εκ των πραγμάτων σημαντικό ρόλο στη 
σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Αποτελεί ένα είδος 
«διεπαφής».

2.2. Σύνθεση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 
κρατών μελών, καθώς και από τον πρόεδρό του και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ο 
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Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής συμμετέχει στις 
εργασίες.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιεί τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η 
ισχύουσα Συνθήκη ορίζει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνεπικουρούνται 
από τον αντίστοιχο υπουργό Εξωτερικών. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, ωστόσο, 
προβλέπει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δύνανται να αποφασίσουν να 
συνεπικουρούνται από έναν υπουργό. Επομένως, δεν υπάρχει αυτοματισμός (το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται κάλλιστα να αποφασίσει κατά περίπτωση).

Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του αριθμού των κρατών μελών, ενδείκνυται για την 
καλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να κάθονται γύρω από το τραπέζι της 
Διάσκεψης μόνο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι δε προσκεκλημένοι να 
κάθονται πιο πίσω.

2.3. Γενική αποστολή

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ως αποστολή να παρέχει στην Ένωση την αναγκαία για 
την ανάπτυξή της ώθηση και καθορίζει τους γενικούς της πολιτικούς προσανατολισμούς 
και προτεραιότητες. Η Συνθήκη διευκρινίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ασκεί 
νομοθετική λειτουργία1.

Ο ορισμός της γενικής αποστολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ταυτόσημος με 
αυτόν της υφιστάμενης Συνθήκης. Η ρητή διευκρίνιση ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν 
ασκεί νομοθετική λειτουργία προστέθηκε από τη Συνέλευση και ακολούθως από τη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε σύγχυση μεταξύ της 
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αυτής του Συμβουλίου.

2.4. Ειδικές αρμοδιότητες

Πέραν της γενικής αποστολής ώθησης, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ανατίθεται στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημαντικός ρόλος στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας και του ανατίθενται σημαντικά συνταγματικά καθήκοντα. Αυτά 
τα τελευταία στην υφιστάμενη Συνθήκη ανετίθεντο ως επί το πλείστον στο «Συμβούλιο, 
συνερχόμενο υπό τη σύνθεση αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων». Αυτή η αναφορά δεν 
εμφανίζεται πλέον στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει συναινετικά, αυτό δε έχει ευρύτερη 
έννοια από την ομοφωνία. Για τα ειδικά καθήκοντα, η Συνθήκη της Λισαβόνας καθορίζει 
με ποια πλειοψηφία λαμβάνει την απόφαση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

                                               
1 Η ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη διεξαγωγή ορισμένων νομοθετικών διαδικασιών (βλ. κατωτέρω) 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άσκηση νομοθετικών καθηκόντων, αφού πρόκειται μόνο για λήψη απόφασης που 
αφορά τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε περιπτώσεις συγκεκριμένων αδιεξόδων, και όχι για ανάμειξη στον 
καθορισμό του ουσιαστικού περιεχομένου της εν θέματι νομοθεσίας.
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2.4.1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει δυνάμει της Συνθήκης αποφάσεις 
συνταγματικού χαρακτήρα.

2.4.1.1. Ομόφωνες αποφάσεις

– Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 14, παράγραφος 2, της 
ΣΕΕ)

– Σύστημα εναλλαγής για τον διορισμό των Επιτρόπων. Σύνθεση της 
Επιτροπής από 1ης Νοεμβρίου 2014 (άρθρο16, παράγραφος 9, της ΣΕΕ)

– Τροποποίηση των κανόνων ψηφοφορίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (πρωτόκολλο, άρθρο 40, παράγραφος 2)

– Δημιουργία και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα
(άρθρο 86, παράγραφος 4, της ΣΛΕΕ)

– Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων: μετάβαση από την ομοφωνία 
στην ειδική πλειοψηφία (έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ή από 
την ειδική νομοθετική διαδικασία στη συνήθη νομοθετική διαδικασία
(έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) (άρθρο 48, παράγραφος 7, της
ΣΕΕ)1

– Τροποποίηση ολόκληρου ή τμήματος του 3ου μέρους «Οι εσωτερικές 
πολιτικές και δράσεις της Ένωσης» της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (έγκριση από τα κράτη μέλη) (άρθρο 48, 
παράγραφος 6, της ΣΕΕ)

2.4.1.2. Αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία

– Συνθέσεις του Συμβουλίου (άρθρο 236 της ΣΛΕΕ)
– Εναλλαγή της Τρόικας, που συνθέτει την Προεδρία του Συμβουλίου

(άρθρο 236 της ΣΛΕΕ)

2.4.2. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τα συμφέροντα και τους στόχους της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης» (άρθρο 22 της ΣΕΕ). «Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο προσδιορίζει τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης, ορίζει τους 
στόχους και καθορίζει τους γενικούς προσανατολισμούς της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που 
έχουν συνέπειες στην άμυνα» (άρθρο 26 της ΣΕΕ). Σε αμφότερες τις περιπτώσεις 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις, που δεν μπορούν όμως να 
συνιστούν νομοθετικές πράξεις.

Οι διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης 
αναλύονται κατωτέρω στο σημείο ΣΤ.

2.4.3. «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του 
νομοθετικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού στον χώρο ελευθερίας, 

                                               
1 Υπάρχουν επίσης ειδικές ρήτρες, που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση: επί παραδείγματι, το άρθρο 312, 
παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη 
μετάβαση στην ειδική πλειοψηφία για την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ή το άρθρο 31, 
παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τη μετάβαση στην ειδική πλειοψηφία για 
την έγκριση αποφάσεων στον τομέα της ΚΕΠΠΑ.
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ασφάλειας και δικαιοσύνης» (με συναίνεση) (άρθρο 68 της ΣΛΕΕ)

Αντίθετα με ό,τι ισχύει για την κοινή εξωτερική πολιτική, δεν καθιερώνεται 
αυστηρή συσχέτιση μεταξύ του έργου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του
έργου του Συμβουλίου.

2.4.4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να σταματήσει τη νομοθετική διαδικασία στο 
πλαίσιο μιας πέδης έκτακτης ανάγκης (emergency brake) που αφορά την 
κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 48 της ΣΛΕΕ) και στο πλαίσιο της δικαστικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (άρθρα 82 και 83 της ΣΛΕΕ).

Σε περίπτωση διαφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η διαδικασία εκ των 
πραγμάτων διακόπτεται. Εκφράζουμε τη λύπη μας γι’ αυτή τη στρέβλωση της 
αρχής σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν διαθέτει νομοθετική 
εξουσία.

Στην περίπτωση των άρθρων 82 και 83 ΣΛΕΕ, είναι δυνατό για θέματα της ΔΕΥ 
να ξεκινήσει ενισχυμένη συνεργασία με απλοποιημένη διαδικασία1.

2.4.5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία

– την εκλογή του Προέδρου του (άρθρο 16, παράγραφος 5, της ΣΕΕ)
– την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο (άρθρο 17, 

παράγραφος 7, της ΣΕΕ)
– τον διορισμό της Επιτροπής μετά από έγκριση του Κοινοβουλίου του 

καταλόγου των μελών της Επιτροπής, που του πρότεινε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο σε συμφωνία με τον(εκλεγμένο από το Κοινοβούλιο) Πρόεδρο της 
Επιτροπής (άρθρο 17, παράγραφος 7, της ΣΕΕ)

– τον διορισμό του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική 
πολιτική και την πολιτική ασφαλείας σε συμφωνία με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής. Αυτός ο διορισμός εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της 
έγκρισης του καταλόγου των προτεινόμενων μελών της Επιτροπής. (άρθρο 18, 
παράγραφος 1, της ΣΕΕ)

– τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 283, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ)

2.4.6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του με απλή 
πλειοψηφία (άρθρο 235, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ).

Ενδείκνυται αυτός ο κανονισμός να καθορίζει επίσης τις λεπτομέρειες της σχέσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και ειδικότερα τις 
λεπτομέρειες της συμμετοχής του Προέδρου του Κοινοβουλίου στη συνεδρίαση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

                                               
1 Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στο πλαίσιο του άρθρου 86 όσον αφορά την επέκταση των αρμοδιοτήτων του 
μελλοντικού Γενικού Εισαγγελέα. Σε αυτήν όμως την περίπτωση, η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
έχει περισσότερο την έννοια ενός καταλύτη παρά μιας «πέδης έκτακτης ανάγκης» ("emergency brake").
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2.5. Η Προεδρία

2.5.1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του με ειδική πλειοψηφία για 
δυόμισι έτη, η δε θητεία του είναι άπαξ ανανεώσιμη.

Η συνολική (δυνατή) διάρκεια της θητείας του Προέδρου συμπίπτει με εκείνη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Χρήσιμο θα ήταν (λαμβάνοντας 
υπόψη την αναπόφευκτη πολιτική σύνδεση μεταξύ των διαφόρων καθηκόντων) 
να συμπίπτει επίσης η αρχή της εντολής.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν μπορεί να ασκεί εθνικό αξίωμα. Η 
Συνθήκη, εντούτοις, δεν αποκλείει να δύναται να ασκεί άλλο ευρωπαϊκό αξίωμα. 
Με αυτό, η Σύμβαση επιδίωξε ρητώς να αφήσει ανοικτή τη δυνατότητα για την 
άσκηση του αξιώματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. Αντιθέτως, η Συνθήκη δεν συμπεριέλαβε την πρόταση 
που είχε υποβληθεί στη διάρκεια της Συνέλευσης με την οποία η προεδρία του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ανατίθετο σε πρωθυπουργό ο οποίος θα είχε 
συμμετάσχει για τουλάχιστον δυόμισι έτη στις εργασίες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Εφεξής, το πεδίο πρόσληψης υποψηφίων για το αξίωμα της 
προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι εξαιρετικά ευρύ.

2.5.2. Η πρώτη αποστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να 
προεδρεύει και να διευθύνει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να 
μεριμνά για την προετοιμασία και τη συνέχεια και να διευκολύνει τη συνοχή και 
τη συναίνεση (άρθρο 15, παράγραφος 6, της ΣΕΕ).

Όπως ορίζεται στη Συνθήκη, η αποστολή του Προέδρου είναι να προεδρεύει του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν είναι, όπως θα επιθυμούσαν ορισμένοι, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης. Η εκλογή του, άλλωστε, αποκλειστικώς από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν του προσδίδει τη δημοκρατική νομιμοποίηση που θα 
απαιτούσε μια Προεδρία της Ένωσης.

Η αποστολή του, επίσης, είναι σαφώς διακριτή από την προεδρία του 
Συμβουλίου.

Η προετοιμασία και η συνέχεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα 
απαιτήσουν την οργάνωση τακτικών επαφών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Γενικών Υποθέσεων. Θα πρέπει να συνδεθεί με αυτό επίσης ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος. Ενδείκνυται να θεσμοθετηθούν αυτές οι επαφές.

2.5.3. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έκθεση μετά από κάθε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο
15, παράγραφος 6, της ΣΕΕ).

Αυτή η διάταξη επιβεβαιώνει την παράδοση. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο πρέπει να 
επιδεικνύει προσοχή στο γεγονός ότι η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
είναι διακριτή από εκείνη του Συμβουλίου. Οι εργασίες του Συμβουλίου, το οποίο 
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μαζί με το Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης, έχουν τουλάχιστον την ίδια σημασία 
για το Κοινοβούλιο, όσο και οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μολονότι 
αυτό δεν προβλέπεται ρητώς στη Συνθήκη, υπάρχει κάθε λόγος να προσκαλείται 
η προεδρία του Συμβουλίου στο πρόσωπο του πρωθυπουργού να παρουσιάζει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρόγραμμά της στην αρχή της θητείας της και να 
αποτιμά την προεδρία στο τέλος της θητείας.

2.5.4. «Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ασκεί, υπό την ιδιότητά του αυτή και 
στο επίπεδό του, την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα που 
άπτονται της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, με την 
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας» (άρθρο 15, παράγραφος 6, της 
ΣΕΕ).

Αυτή η διάταξη επιβεβαιώνει, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, την τρέχουσα 
πρακτική. Πράγματι, ο πρωθυπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την 
προεδρία του Συμβουλίου εξασφαλίζει στην παρούσα φάση αυτή την 
εκπροσώπηση, συνεπικουρούμενος από τον υπουργό του των Εξωτερικών. 
Σημειωτέον ότι ουδείς εκ των δύο θα διαδραματίζει στο μέλλον ρόλο στην 
εξωτερική εκπροσώπηση.

Η εξωτερική εκπροσώπηση που αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου περιορίζεται στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. 
Η Επιτροπή εξασφαλίζει την εκπροσώπηση στους άλλους τομείς της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης (που συνδέονται με τις κοινοτικές αρμοδιότητες).

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων ή ακόμη και σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, πρέπει να 
διευκρινιστεί στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας τι εννοείται με τη διατύπωση «υπό την ιδιότητά του αυτή και στο 
επίπεδό του», με την οποία είναι επιφορτισμένος ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, αυτό δε, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ύπατου 
Εκπροσώπου, στον οποίο το άρθρο 27, παράγραφος 2, εκχωρεί ευρύτατες 
αρμοδιότητες εκπροσώπησης.

2.5.5. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός του κράτους μέλους που αναλαμβάνει 
την προεδρία του Συμβουλίου, δεν διαδραματίζει, δυνάμει της Συνθήκης, κανέναν 
συγκεκριμένο ρόλο εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ προηγουμένως η 
βασική του αποστολή ήταν η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ορισμένοι 
προτείνουν αυτό το κενό να καλυφθεί αναθέτοντάς του την προεδρία του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, στο οποίο η Συνθήκη αναγνωρίζει σημαντικό 
ρόλο στην προετοιμασία και τη συνέχεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. Αυτό θα επέτρεπε στον πρωθυπουργό της χώρας που ασκεί την 
προεδρία του Συμβουλίου να προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και τη συνέχειά τους, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

2.5.6. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκαλεί, μετά από απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενόψει τροποποίησης των Συνθηκών, Συνέλευση και /ή 
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Διακυβερνητική Διάσκεψη (άρθρο 48, παράγραφος 2, της ΣΕΕ).

Η Συνθήκη δεν διευκρινίζει αν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
αναλαμβάνει να διαδραματίσει κάποιον ρόλο.

Στο παρελθόν, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είτε οριζόταν από τη Συνέλευση είτε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κάθε φορά, ο ρόλος του Προέδρου ήταν λίαν 
σημαντικός. Είναι ευκταίο να διατηρηθεί μια ad hoc προεδρία.

Της Διακυβερνητικής Διάσκεψης προεδρεύει επί του παρόντος η προεδρία του 
Συμβουλίου, η οποία προεδρεύει επίσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η 
Συνθήκη δεν το αναφέρει, τίποτε όμως δεν εμποδίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
καλέσει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προεδρεύσει της
Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Ομοίως, δεν αντιβαίνει στη νέα Συνθήκη η 
προεδρία του Συμβουλίου να συνεχίσει να προεδρεύει μιας Διακυβερνητικής 
Διάσκεψης.

Σύσταση

Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
επισημοποιήσει σε μια διοργανική συμφωνία τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις Διακυβερνητικές Διασκέψεις. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
εξασφαλίσει ότι αυτός ο ρόλος δεν θα υπολείπεται του βαθμού συμμετοχής που 
ήδη εξασφάλισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης.

3. Το Συμβούλιο (άρθρο 16 της ΣΕΕ)

3.1. Το Συμβούλιο ασκεί, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθετικά και 
δημοσιονομικά καθήκοντα.

Η Συνθήκη αναθέτει ρητώς στο Συμβούλιο ρόλο νομοθετικού σώματος σε ισότιμη βάση 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό αποτελεί τη λογική συνέπεια της γενίκευσης της 
συναπόφασης.

Η λογική συνέπεια αυτής της νέας κατάστασης είναι ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
έχει τα ίδια προνόμια με το Συμβούλιο σε σχέση με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· ας αναλογιστούμε, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή σε 
ορισμένες ομάδες εργασίας και την πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα.

Με την ίδια λογική, η Συνθήκη ορίζει ότι το Συμβούλιο συνέρχεται δημοσίως όταν 
συσκέπτεται και ψηφίζει επί σχεδίου νομοθετικής πράξης.

3.2. Το Συμβούλιο αποφασίζει καταρχήν με ειδική πλειοψηφία, πλην των περιπτώσεων όπου 
η Συνθήκη ορίζει αλλιώς.
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Η Συνθήκη περιλαμβάνει αρκετές μεταβατικές ρήτρες, που εξουσιοδοτούν το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο (με ομοφωνία) να επιτρέπει στο Συμβούλιο να μεταβαίνει σε ορισμένους 
τομείς από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία και από την ειδική νομοθετική 
διαδικασία στη συνήθη διαδικασία. Έστω και αν οι ειδικές ρήτρες έχουν χρησιμοποιηθεί
ελάχιστα έως καθόλου, η ύπαρξή τους δείχνει την κατεύθυνση της εξέλιξης που 
επεδίωξαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης.

3.3. Το Συμβούλιο συνεδριάζει υπό διάφορες συνθέσεις. Τον κατάλογό τους εγκρίνει το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ωστόσο, η Συνθήκη αναφέρει δύο συνθέσεις: το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (άρθρο 16, παράγραφος 6, της ΣΕΕ). Αυτό δεν είναι 
τυχαίο. Η Συνθήκη ήθελε να υπογραμμίσει ότι αυτές οι δύο συνθέσεις διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του Συμβουλίου. Η Συνθήκη αναθέτει σε καθεμιά από τις 
δύο συνθέσεις συγκεκριμένη αποστολή.

Επί του παρόντος το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων απαρτίζονται αμφότερα από τους υπουργούς Εξωτερικών. Μετά τη θέσπιση 
της κοινής εξωτερικής πολιτικής με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η δραστηριότητα του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων περιθωριοποίησε το Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων. Η Συνέλευση θέλησε να υπογραμμίσει τον κεφαλαιώδη ρόλο του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στο νέο θεσμικό σύμπλεγμα.

3.3.1. Η αποστολή του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων είναι ουσιαστική στη νέα 
θεσμική ισορροπία. Το καθήκον του είναι τριπλό:

– να μεριμνά για τη συνοχή των εργασιών και της δραστηριότητας του 
Συμβουλίου σε αυτές τις διαφορετικές συνθέσεις του Συμβουλίου.

– να συντονίζει τις εργασίες του Συμβουλίου με αυτές της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

– να προετοιμάζει και να εξασφαλίζει τη συνέχεια των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συνδυασμό με τους προέδρους του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Εξάλλου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων έχει επίσης δικά του καθήκοντα: 
θεσμικά ζητήματα, οριζόντια καθήκοντα, που αφορούν αρκετές πολιτικές, όπως 
τη διεύρυνση, λόγου χάρη.

Θα μπορούσε άλλωστε να εξετασθεί το ενδεχόμενο να ανατεθεί στο Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων η έγκριση του προϋπολογισμού και των πολυετών 
δημοσιονομικών προοπτικών.

Στην πράξη, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων πρέπει να είναι το αντίστοιχο της 
Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων σε πολιτικό επίπεδο. Οφείλει, στο πλαίσιο 
της λειτουργίας συντονισμού που επιτελεί να επισημαίνει σημεία συζήτησης τα 
οποία, μέχρι στιγμής, με ευθύνη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, 
αναπέμπονται μάλλον αβασάνιστα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
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3.3.2. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων είναι επιφορτισμένο με το σύνολο της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης και όχι μόνο με την ΚΕΠΠΑ.

Ένα ειδικό πρόβλημα τίθεται για την κοινή πολιτική ασφάλειας. Η Συνθήκη 
ορίζει (άρθρο 42 ΣΕΕ) ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της ΚΕΠΠΑ. Δεν ενδείκνυται επομένως η δημιουργία 
ειδικής σύνθεσης του Συμβουλίου για την ασφάλεια και την άμυνα. Είναι 
προτιμότερο, όπως συμβαίνει και επί του παρόντος, να προσκαλούνται οι 
υπουργοί Άμυνας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, πόσο δε μάλλον που ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος είναι επιφορτισμένος με αμφότερες τις πολιτικές. Εξάλλου, 
η δήλωση 9 (που προσαρτάται στο άρθρο 16, παράγραφος 9) ορίζει ότι η 
προεδρία της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας ασκείται από αντιπρόσωπο του 
Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης.

3.3.3. Στον βαθμό που το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο 
Εξωτερικών Υποθέσεων έχουν πολύ διακριτές αποστολές, ενδείκνυται να 
διαφοροποιηθεί η σύνθεσή τους. Μολονότι είναι προφανές ότι οι υπουργοί
Εξωτερικών απαρτίζουν το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, είναι λιγότερο 
προφανές να είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όπως 
συμβαίνει (για ιστορικούς λόγους) επί του παρόντος. Η δραστηριότητα του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων διέλαβε τέτοιο εύρος, που δεν είναι 
ρεαλιστικό να σωρεύονται τα δύο Συμβούλια. Ευελπιστούμε ότι οι κυβερνήσεις 
των κρατών μελών θα αντλήσουν τα απαραίτητα συμπεράσματα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δύναται εξίσου να διαδραματίσει ρόλο στο Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων, ειδικότερα για την προετοιμασία των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όταν η χώρα του ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. 
Θα μπορούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο –όπως ακριβώς ο Πρόεδρος της Επιτροπής–
να συνεργάζεται για την προετοιμασία και τη συνέχεια των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

3.4. Η προεδρία των συνθέσεων του Συμβουλίου (με την εξαίρεση του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων) εξασφαλίζεται από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών 
σύμφωνα με ένα σύστημα ισότιμης εναλλαγής.

Εκ πρώτης όψεως, η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαιώνει την υφιστάμενη κατάσταση. 
Ωστόσο, το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή 
ορισμένου αριθμού άρθρων της Συνθήκης, ιδίως της δήλωσης 9 (που προσαρτάται στο 
άρθρο 16, παράγραφος 9), περιέχει μια σημαντική διευκρίνιση: η προεδρία 
εξασφαλίζεται από προκαθορισμένες ομάδες τριών κρατών μελών. Σε αντίθεση με την 
υφιστάμενη Τρόικα, όπου ανά εξάμηνο ένα κράτος μέλος εισέρχεται και ένα άλλο 
αποχωρεί, στη Συνθήκη της Λισαβόνας πρόκειται για μια σταθερή ομάδα για περίοδο 18
μηνών.

Όλως φυσικά στην απόφαση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζεται ότι αυτές οι 
ομάδες θα συγκροτούνται λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία τους και τις γεωγραφικές 
και δημογραφικές ισορροπίες.
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Η Τρόικα θα μπορούσε να καταρτίζει, σε συνεννόηση με την Επιτροπή και το 
Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού, ένα πρόγραμμα για περίοδο
18 μηνών, πράγμα που θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη συνέχεια στις εργασίες (πρβλ. Ε 
κατωτέρω).

Σύσταση

Το Κοινοβούλιο πρέπει να προσκαλεί τους πρωθυπουργούς των χωρών μελών που 
απαρτίζουν την Τρόικα να παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους των 18 μηνών. Στη 
διάρκεια των 18 μηνών, ο πρωθυπουργός της χώρας που ασκεί την προεδρία θα 
παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αρχή και στο τέλος της προεδρίας 
τη δράση της προεδρίας του. 

3.5. Ένα νέο πρωτόκολλο κατοχυρώνει την ύπαρξη της Ευρωομάδας, που διαθέτει σταθερή 
προεδρία για δυόμισι έτη.

Η προεδρία εκλέγεται από την ομάδα. Η προεδρία της Ευρωομάδας θα πρέπει κατά 
προτεραιότητα να μεριμνά για την ενημέρωση και τον συντονισμό με το Συμβούλιο 
ECOFIN. Ενδείκνυται να προσκαλείται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν αυτό εξετάζει 
την οικονομική και νομισματική πολιτική.

Μολονότι χρησιμοποιεί τη διατύπωση «ειδικές διατάξεις για έναν ενισχυμένο διάλογο»
αυτό το πρωτόκολλο θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο στο πλαίσιο της ενισχυμένης 
συνεργασίας. Αυτό ισχύει εξίσου για τις ειδικές ρυθμίσεις των κρατών των οποίων το 
νόμισμα είναι το ευρώ. Οι «ειδικές ρυθμίσεις των κρατών με νόμισμα το ευρώ» είναι 
συγκεντρωμένες στο Κεφάλαιο 4 του τίτλου VIII (ΣΛΕΕ): «η οικονομική και 
νομισματική πολιτική».

Σημειωτέον ότι αυτές οι διατάξεις επιτρέπουν στην Ευρωομάδα να εγκρίνει «τα μέτρα 
που ενδείκνυνται για την εξασφάλιση ενιαίας εκπροσώπησης στο πλαίσιο των αρμόδιων 
διεθνών οικονομικών οργανισμών και διασκέψεων» (άρθρο 138, παράγραφος 2, της 
ΣΛΕΕ).

4. Η Επιτροπή (άρθρο 17 της ΣΕΕ)

4.1. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 17 της ΣΕΕ) επιβεβαιώνει, επεξηγώντας 
περισσότερο από την υφιστάμενη Συνθήκη, την αποστολή και τα καθήκοντα της 
Επιτροπής. Επιβεβαιώνει και επεξηγεί την πρακτική, όπως αυτή έχει εξελιχθεί.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η Συνθήκη αναθέτει ρητώς στην Επιτροπή το 
καθήκον να αρχίζει τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό και προτείνει αυτή να 
αποτελεί αντικείμενο διοργανικών συμφωνιών. Δεδομένης της επέκτασης των 
κοινοτικών αρμοδιοτήτων, ειδικότερα σε θέματα ΔΕΥ, θα είναι κρίσιμο η νέα Επιτροπή 
να διατυπώσει, αμέσως μόλις οριστεί, ένα πρόγραμμα κοινοβουλευτικής περιόδου (πρβλ. 
Ε).
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Η Συνθήκη αναθέτει επίσης στην Επιτροπή μια αποστολή εκπροσώπησης στους τομείς 
αρμοδιότητάς της. Επομένως, αποτελεί, πέραν του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Ύπατου Εκπροσώπου, την τρίτη αρχή εκπροσώπησης της Ένωσης. 
Είναι σαφές ότι αυτό θα απαιτήσει συντονισμό.

Το άρθρο 17, παράγραφος 2, της ΣΕΕ επιβεβαιώνει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής σε νομοθετικό επίπεδο, το οποίο διατηρεί το οιονεί μονοπώλιό της πρακτικά 
υπό τους υφιστάμενους όρους.

4.2. Η βασική νέα διάταξη της Συνθήκης της Λισαβόνας που σχετίζεται με την Επιτροπή
αφορά τη σύνθεσή της. Αρχής γενομένης από 1ης Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή πρέπει 
να περιλαμβάνει αριθμό μελών που θα αντιστοιχεί στα 2/3 του αριθμού των κρατών 
μελών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2004, θεωρεί ότι η 
μείωση του αριθμού των Επιτρόπων αποτελεί ουσιαστική μεταρρύθμιση, εκφράζοντας 
μάλιστα τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται παρά μόνο από το 2014 και 
μετά.

Πράγματι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η μείωση του αριθμού των μελών της 
Επιτροπής είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα του σώματος της Επιτροπής.

Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2008, υπενθυμίζοντας ότι οι 
ισχύουσες Συνθήκες προβλέπουν τη μείωση του αριθμού των μελών της Επιτροπής το 
2009, συμφώνησε ότι, εφόσον τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, θα ληφθεί 
απόφαση, σύμφωνα με τις αναγκαίες νομικές διαδικασίες, προκειμένου να μπορέσει να 
συνεχίσει η Επιτροπή να περιλαμβάνει έναν υπήκοο κάθε κράτους μέλους.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008 υπενθυμίζεται 
λοιπόν με σαφήνεια ότι, εφόσον δεν επικυρωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, παραμένει σε 
ισχύ το άρθρο 213 της Συνθήκης της Νίκαιας.

4.3. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τον ρόλο του Προέδρου της Επιτροπής, που από 
Συνθήκη σε Συνθήκη εξελίχθηκε από «πρώτος μεταξύ ίσων» στον πραγματικό 
«πρόεδρο» του σώματος. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Δεκεμβρίου 2008 για τη διατήρηση ενός Επιτρόπου ανά κράτος μέλος θα συμβάλει στην 
περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Συνθήκη 
υπογραμμίζει ότι ο Πρόεδρος είναι αυτός που αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση 
της Επιτροπής. Οφείλει να παρέχει τη συμφωνία του για τον ορισμό του Ύπατου 
Εκπροσώπου. Οι Επίτροποι πρέπει να παραιτούνται κατόπιν αιτήματός του. Η Συνθήκη 
της Λισαβόνας ενισχύει τη νομιμοποίησή του, δεδομένου ότι εκλέγεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προτού ορίσει τον 
υποψήφιό του, υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα μπορεί στο εξής να προβάλλει 
μια πραγματική δημοκρατική νομιμοποίηση. Ορισμένοι θεωρούν ότι τα πολιτικά 
κόμματα θα μπορούσαν να ενισχύσουν αυτή τη νομιμοποίηση, παρουσιάζοντας τον 
υποψήφιο πρόεδρό τους κατά την προεκλογική εκστρατεία για την εκλογή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Adlib Express Watermark



DT\764564EL.doc 19/49 PE407.666v02-00

EL

Συμπέρασμα

Σε συνέχεια της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι πολιτικοί θεσμοί της Ένωσης θα πρέπει να 
αναζητήσουν μια νέα διοργανική ισορροπία.

Η Συνθήκη επιβεβαιώνει και τονίζει το γεγονός ότι η Ένωση λειτουργεί σύμφωνα με τις 
αρχές ενός κοινοβουλευτικού καθεστώτος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει πλήρως στο νομοθετικό έργο χάρη στη γενίκευση 
της διαδικασίας της συναπόφασης. Η νομοθετική εξουσία του θα επεκταθεί στα θέματα της 
ΔΕΥ. Θα έχει πλήρη δημοσιονομική αρμοδιότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δαπάνες. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εμπλέκεται στην εξωτερική δράση της Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταστεί θεσμικό όργανο. Θα πρέπει να αναζητήσει τη θέση 
του στη θεσμική ισορροπία σε σχέση με τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα, δεδομένου μάλιστα 
ότι δεν θα συμμετέχει στο νομοθετικό έργο, το οποίο θα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποκτήσει σημαντικό ρόλο ώθησης και θα καθορίζει τα 
συμφέροντα και τον στρατηγικό στόχο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Το Συμβούλιο θα είναι, όπως ακριβώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομοθετικό σώμα·
μάλιστα, θα διαθέτει ακόμη και λίγο πιο διευρυμένες νομοθετικές εξουσίες σε σύγκριση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίως στα δημοσιονομικά θέματα, και θα αποκτήσει ουσιαστικό 
ρόλο στα θέματα της ΚΕΠΠΑ. Πρέπει να υπογραμμιστεί ο κρίσιμος συντονιστικός ρόλος του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

Ενώ το ζητούμενο ήταν να καταστεί πιο σταθερή και να απλουστευθεί η προεδρία του 
Συμβουλίου, η Συνθήκη καταλήγει σε ένα πιο περίπλοκο σχήμα, το οποίο θα πρέπει να 
διαχειριστούμε. Στο μέλλον θα υπάρχουν τρεις σταθερές προεδρίες (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιτροπή) στις οποίες πρέπει να προσθέσουμε τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας και μια Τρόικα με εναλλαγή της προεδρίας του Συμβουλίου. Η 
σχέση και η συμφωνία μεταξύ των υπευθύνων αυτών των αξιωμάτων θα είναι καθοριστικές 
για την ομαλή λειτουργία της Ένωσης. Είναι ευκταίο αυτή η συνεργασία να διαλάβει λίγο 
πολύ θεσμοποιημένο χαρακτήρα.

Γ. ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1. Για την καλή οργάνωση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης, είναι σημαντικό ότι η Συνθήκη (άρθρο 295 ΣΛΕΕ) παρέχει νομική βάση για τη 
σύναψη των διοργανικών συμφωνιών. Η Συνθήκη ορίζει ότι αυτές οι συμφωνίες μπορούν να 
έχουν ακόμη και δεσμευτικό χαρακτήρα.

2. Ο πολυετής και ετήσιος προγραμματισμός των νομοθετικών και δημοσιονομικών 
εργασιών είναι απαραίτητος για την καλή διοργανική λειτουργία. Η Συνθήκη αναθέτει ρητώς 
στην Επιτροπή να αρχίζει τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό. Η Συνθήκη προτείνει 
αυτός να καταλήγει σε διοργανική συμφωνία. Η έκθεση προτείνει (πρβλ. σημείο Ε) τη 
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σύναψη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 17, παράγραφος 1, της ΣΕΕ.

3. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει την αποστολή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (άρθρο 14) και του Συμβουλίου (άρθρο 16) με τους ίδιους σχεδόν όρους, 
υπογραμμίζοντας έτσι τον διττό νομοθετικό χαρακτήρα στο κοινοβουλευτικό σύστημα της 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να συμβαδίζουν οι διατάξεις που άπτονται, μεταξύ 
άλλων, της πρόσβασης στην ενημέρωση και τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας.

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθίσταται διακριτό θεσμικό όργανο, γεγονός που τροποποιεί 
τις διοργανικές σχέσεις, ιδίως έναντι του Συμβουλίου. Αυτή η σχέση επηρεάστηκε έντονα 
από το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο είχαν την ίδια προεδρία. Η 
Συνθήκη της Λισαβόνας εγκαθιδρύει διακριτή προεδρία για καθένα από τα δύο αυτά θεσμικά 
όργανα.

4.1. Η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό με ειδική πλειοψηφία για 
περίοδο δυόμισι ετών, άπαξ ανανεώσιμη. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
εξασφαλίζει την προετοιμασία και τη συνέχεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και με βάση τις εργασίες του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

4.2. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδιοργανώνει την προεδρία του Συμβουλίου.

4.2.1. Δυνάμει του άρθρου 1 του σχεδίου απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
(δήλωση 9), η προεδρία του Συμβουλίου, με την εξαίρεση της σύνθεσης 
Εξωτερικών Υποθέσεων, εξασφαλίζεται από προκαθορισμένες ομάδες τριών 
κρατών μελών (Τρόικα) για περίοδο 18 μηνών. Κάθε μέλος της ομάδας 
εξασφαλίζει, για περίοδο έξι μηνών, την προεδρία όλων των συνθέσεων του 
Συμβουλίου (με την εξαίρεση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων) και της 
Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων.

Η Τρόικα είναι ένα νέο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει σε μια μεγαλύτερη 
συνέχεια στο νομοθετικό έργο.

4.2.2. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις προεδρεύει του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Συμπέρασμα: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων έχουν σταθερή προεδρία καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής 
περιόδου. Το Συμβούλιο έχει εκ περιτροπής προεδρία.

5. Η εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου ενέχει τον κίνδυνο να βρεθεί σε αδύναμη 
θέση έναντι των τριών σταθερών προεδριών. Αυτό δεν είναι στις προθέσεις της Συνθήκης, 
μπορεί όμως να είναι εκ των πραγμάτων η συνέπεια αυτής. Μια αποδυνάμωση της προεδρίας 
ενέχει τον κίνδυνο να επιφέρει και αποδυνάμωση του Συμβουλίου. Ο ρόλος της προεδρίας 
του Συμβουλίου είναι σημαντικός, τόσο για τον συντονισμό των εργασιών του Συμβουλίου, 
όσο και για τη συνεργασία και τη συναπόφαση με το Κοινοβούλιο και για την προετοιμασία 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Καθ’ ην στιγμή γενικεύεται η συναπόφαση, είναι προς το 
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συμφέρον του Κοινοβουλίου το Συμβούλιο να είναι καλά οργανωμένο.

6. Η Συνθήκη υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και της 
προεδρίας του στον συντονισμό των εργασιών του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο τόσο για τον εσωτερικό συντονισμό του 
Συμβουλίου, όσο και για τη σχέση του με τα άλλα θεσμικά όργανα. Είναι το πολιτικό 
ισοδύναμο της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων. Πρέπει να επανακτήσει επίσης τον 
ρόλο της αρχής επίλυσης διενέξεων εντός του Συμβουλίου, αποφεύγοντας την πάγια τακτική
της παραπομπής πολλών από αυτές τις διενέξεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πρακτική που 
επιβαρύνει χωρίς λόγο την ημερήσια διάταξή του.

Η Συνθήκη υπογραμμίζει, επίσης, τον ρόλο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στη σχέση 
του Συμβουλίου με τα άλλα θεσμικά όργανα και ειδικότερα για την προετοιμασία και τη 
συνέχεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τα τελευταία χρόνια, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, που έχει την ίδια σύνθεση με το 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, περιθωριοποιήθηκε λόγω του εύρους που διέλαβαν οι 
εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευελπιστούμε ότι οι κυβερνήσεις των 
κρατών μελών θα κατανοήσουν ότι η αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων εξαρτάται από μια σύνθεση που να είναι διαφορετική από αυτήν του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων.

Το Κοινοβούλιο πρέπει να προσκαλεί κάθε προεδρία του Συμβουλίου να παρουσιάζει και να 
αποτιμά το πρόγραμμά της στη σύνοδο Ολομέλειας. Οι επαφές της προεδρίας με τις 
κοινοβουλευτικές επιτροπές πρέπει επίσης να διατηρηθούν και μάλιστα να εντατικοποιηθούν. 
Το Συμβούλιο είναι, μαζί με την Επιτροπή, ο εταίρος του Κοινοβουλίου στη συναπόφαση.

7. Η δήλωση 6 τονίζει την ανάγκη σεβασμού κατά την επιλογή προσώπων για τις τρεις 
σταθερές προεδρίες «της γεωγραφικής και δημογραφικής πολυμορφίας της Ένωσης καθώς 
και των κρατών μελών της». Έστω και αν η δήλωση δεν το αναφέρει, θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη η πολιτική ισορροπία καθώς και η ισορροπία ανδρών-γυναικών. Στο 
ανωτέρω σημείο Δ προτείνεται ένα χρονοδιάγραμμα και μια διαδικασία για τη 
βελτιστοποίηση αυτής της ισορροπίας.

Σύσταση

1. Η Συνθήκη παρέχει «συνταγματική» βάση στις διοργανικές συμφωνίες, που 
αποτελούν εφεξής τη νομική βάση για τις συμφωνίες μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων. Ενδείκνυται να γίνει διαπραγμάτευση, κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης, για 
έναν αριθμό συμφωνιών-πλαισίων, που θα πρέπει να διέπουν τις βασικές σχέσεις 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να 
συμφωνήσουν επί της οργάνωσης του ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού
(της κοινοβουλευτικής περιόδου) καθώς και επί του χρονοδιαγράμματος των 
διορισμών στην αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου (βλ. σημεία Δ και Ε).
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3. Ως συννομοθέτης μαζί με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο πρέπει να απολαμβάνει 
τα ίδια δικαιώματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε ορισμένα 
έγγραφα και τη συμμετοχή σε ορισμένες ομάδες εργασίας.

4. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, που δυνάμει 
της Συνθήκης ασκεί χρέη γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ειδική υπηρεσία για να επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
Επιπλέον, ενδείκνυται να προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου η χρηματοδότηση γραφείου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, κατ’ αναλογία με το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

5. Ο εσωτερικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να καθορίζει 
τους όρους των σχέσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με το Κοινοβούλιο, 
συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών της συμμετοχής του Προέδρου του 
Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι
σε συνεννόηση για τον σκοπό αυτόν.

6. Ο εσωτερικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να προβλέπει 
ότι ο πρωθυπουργός του κράτους μέλους που εξασφαλίζει την προεδρία του 
Συμβουλίου θα παρουσιάζει στην αρχή της θητείας το πρόγραμμα της προεδρίας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα αποτιμά το αποτέλεσμά της στη λήξη της 
θητείας. Η προεδρική Τρόικα παρουσιάζει επίσης το πρόγραμμά της για τους 
επόμενους 18 μήνες.

7. Οι επαφές μεταξύ της προεδρίας του Συμβουλίου και των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών πρέπει να ενισχυθούν.

8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο που 
διαδραματίζει, δυνάμει της Συνθήκης, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και η 
προεδρία του στη νέα ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Είναι το 
πολιτικό αντίστοιχο της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων. Ο ρόλος του 
είναι ουσιώδης τόσο για τον εσωτερικό συντονισμό των εργασιών του 
Συμβουλίου, όσο και για τον συντονισμό με τα λοιπά θεσμικά όργανα.

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα πρέπει να επιτελέσει στο μέλλον 
ουσιαστική λειτουργία συντονισμού της δραστηριότητας των διαφορετικών 
συνθέσεων του Συμβουλίου και να επιλύει τις ενδεχόμενες διενέξεις που 
ανακύπτουν στο επίπεδο των συνθέσεων αυτών, διενέξεις που πλέον δεν πρέπει 
να παραπέμπονται συστηματικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της εμπλοκής των πρωθυπουργών, κυρίως 
στη φάση κατά την οποία η χώρα τους επιφορτίζεται με την εξαμηνιαία προεδρία 
του Συμβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη,
το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αποτελεί σύνθεση του Συμβουλίου διακριτή 
από αυτήν του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Πρόκειται για δύο 
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νευραλγικά Συμβούλια που έχουν πολύ διαφορετικές αποστολές και δύο 
διαφορετικές προεδρίες, πράγμα που απαιτεί διακριτή σύνθεση. Μια σωρευτική 
συμμετοχή στα δύο Συμβούλια δεν είναι πλέον λειτουργική στο νέο θεσμικό 
σύμπλεγμα, αφού η μία θα γίνεται πάντα σε βάρος της άλλης. Το Κοινοβούλιο 
επισημαίνει στα κράτη μέλη ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη 
αναβάθμισης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και λήψης των αναγκαίων 
προς τούτο αποφάσεων.

9. Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής ως αρμόδιας 
για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τον πολυετή και ετήσιο προγραμματισμό,
αυτό δε τόσο σε νομοθετικό όσο και σε χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό 
επίπεδο.

10.Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της τακτικής και διαρθρωμένης 
συνεννόησης μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου (Γενικών Υποθέσεων) 
και της Επιτροπής για την οργάνωση των νομοθετικών και δημοσιονομικών 
εργασιών.

Δ. (ΠΡΩΤΟΙ) ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Η δήλωση 6 ορίζει ότι «κατά την επιλογή των προσώπων που καλούνται να ασκήσουν τα 
καθήκοντα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής και 
του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη σεβασμού της γεωγραφικής και 
δημογραφικής πολυμορφίας της Ένωσης καθώς και των κρατών μελών της». Μπορούμε να 
προσθέσουμε: «και της πολιτικής πολυμορφίας και της ισορροπίας ανδρών-γυναικών».

Δεδομένου ότι το άρθρο 18 (ΣΕΕ) ορίζει ότι η υποψηφιότητα για την προεδρία της Επιτροπής 
προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», φαίνεται ενδεδειγμένο να μην αρχίζει αυτή η διαδικασία 
διορισμού παρά μόνο μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να 
διαθέτουμε όλα τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την ισορροπία που επιδιώκεται στη 
δήλωση 6.

Την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής (τον Ιούλιο) θα ακολουθούσε καταρχάς ο 
διορισμός της Επιτροπής, περιλαμβανομένου του διορισμού του Ύπατου Εκπροσώπου -
Αντιπροέδρου της Επιτροπής (τον Οκτώβριο). Η εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα ολοκλήρωνε τον κύκλο (τον Νοέμβριο).

Αυτή η σειρά παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι γνωρίζουμε στην αρχή της διαδικασίας το 
αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την άλλη μεριά, ο 
απερχόμενος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ο διορισμός του οποίου δεν είναι 
ανανεώσιμος, αν ήδη ασκεί τη δεύτερη θητεία του) είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για να 
οργανώσει τις αναγκαίες συνεννοήσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου πριν από την παρουσίαση των υποψηφιοτήτων για την προεδρία της Επιτροπής, 
του Ύπατου Εκπροσώπου και των άλλων Επιτρόπων. Χάρη σε αυτή τη χρονική ακολουθία, ο 
απερχόμενος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διεξάγει τις διαβουλεύσεις με το 
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Κοινοβούλιο πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την παρουσίαση ενός 
υποψηφίου ο οποίος θα εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ανωτέρω παρατήρηση θα οδηγούσε στη διαμόρφωση του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος:

Πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου: εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

– 1η και 2η εβδομάδα: συγκρότηση των πολιτικών ομάδων
– 3η εβδομάδα: ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διαβουλεύεται 

με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων σχετικά με την προεδρία της 
Επιτροπής

– 4η και 5η εβδομάδα: παρουσίαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με λήψη 
απόφασης με ειδική πλειοψηφία του υποψηφίου για την προεδρία της 
Επιτροπής

Μέσα Ιουλίου: εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αφού έχει προηγηθεί ακρόαση.

– Ιούλιος–Αύγουστος–Σεπτέμβριος: παρουσίαση από τον εκλεγμένο 
Πρόεδρο της Επιτροπής του καταλόγου των Επιτρόπων προς έγκριση 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για τον Ύπατο Εκπρόσωπο με έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής.

– Πριν από τα μέσα Οκτωβρίου: έγκριση της σύνθεσης της Επιτροπής από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαμβανομένου του Προέδρου και του 
Ύπατου Εκπροσώπου.

Μέσα Οκτωβρίου: διορισμός της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Νοέμβριος: εκλογή του νέου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνηγόρησε σε ένα ψήφισμα1 υπέρ της 
επίσπευσης κατά ένα μήνα της ημερομηνίας των εκλογών, στα μέσα Μαΐου, με στόχο τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας που προτείνεται ανωτέρω. Θα υπήρχε, πράγματι, περισσότερος 
διαθέσιμος χρόνος για τις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εκλογής του 
Προέδρου της Επιτροπής.

Σύσταση

Αρμόζει να συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου μια συμφωνία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία των 
διορισμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να προτείνει ως αφετηρία 
την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως προτείνεται ανωτέρω.

                                               
1 Ψήφισμα «σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» (παράγραφος 
3), που εγκρίθηκε στις 11.12.2005 βάσει της έκθεσης του κ. Duff.
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2. Στο άρθρο 17 ΣΕΕ ορίζεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η υποψηφιότητά του προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
«λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού προβεί στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις». Ορθώς, η Συνθήκη δεν κάνει επομένως λόγο για επίσημη 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Στη δήλωση 11 σημειώνεται, πάντως, με σαφήνεια ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλέκεται: «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχουν από κοινού ευθύνη για την καλή διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, οι αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιούν, πριν από την απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις αναγκαίες διαβουλεύσεις στο καταλληλότερο πλαίσιο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο, οι διαβουλεύσεις θα έχουν ως 
αντικείμενο τα προσόντα των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι λεπτομέρειες της 
διεξαγωγής των διαβουλεύσεων αυτών μπορούν να καθορίζονται, σε εύλογο χρόνο, με κοινή 
συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσαν να συμφωνήσουν 
επί της ακόλουθης διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συναντά τον απερχόμενο 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ξεχωριστά καθέναν από τους προέδρους των 
πολιτικών ομάδων (που θα συνοδεύονται ή όχι από τον πρόεδρο του κόμματος ή από 
περιορισμένης σύνθεσης αντιπροσωπεία). Αυτή η διαβούλευση θα διεξάγεται την τρίτη 
εβδομάδα μετά τις εκλογές, επιτρέποντας έτσι στις ομάδες να οργανώσουν την πρώτη και τη 
δεύτερη εβδομάδα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορεί να δίνει εντολή στον Πρόεδρό του 
να διεξαγάγει αυτές τις διαβουλεύσεις και να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
Με αυτή τη διαδικασία αποφεύγεται η υιοθέτηση επίσημης θέσης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, γεγονός που θα αντέβαινε στη Συνθήκη, επιτρέπει όμως στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να είναι πλήρως ενήμερο για τη θέση των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου.

Αυτή η διαδικασία θα διεξαχθεί υπό έντονη πίεση χρόνου. Είναι προφανές ότι αν διεξάγονταν 
οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα μέσα Μαΐου, όπως επιθυμεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο –αντί για τα μέσα Ιουνίου, όπως συμβαίνει επί του παρόντος– η διεξαγωγή της 
διαδικασίας θα ακολουθούσε λιγότερο σφικτό χρονοδιάγραμμα.

Συστάσεις

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις προτείνονται για τις «κατάλληλες διαβουλεύσεις» (άρθρο
17, παράγραφος 7 της ΣΕΕ) μετά τις εκλογές ενόψει της παρουσίασης υποψηφίου για 
την προεδρία της Επιτροπής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: να δοθεί στο 
Κοινοβούλιο περιθώριο δύο εβδομάδων μετά τις εκλογές του Κοινοβουλίου για τη 
συγκρότηση των πολιτικών ομάδων. Κατά την τρίτη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο (ο Πρόεδρός του) διαβουλεύεται ξεχωριστά, εκτός από τον απερχόμενο 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με καθέναν από τους προέδρους των 
πολιτικών ομάδων (που είτε συνοδεύονται είτε όχι από τον πρόεδρο του κόμματος ή 
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από περιορισμένης σύνθεσης αντιπροσωπεία).

3. Επιτροπή

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την έκθεση Duff1 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει τροποποιηθεί ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου 
όσον αφορά την έγκριση της Επιτροπής.2

4. Οι πρώτοι διορισμοί

Είναι πλέον σαφές ότι, ακόμη και αν η διαδικασία κύρωσης στην Ιρλανδία ολοκληρωνόταν 
επιτυχώς, αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 
2009. Ως εκ τούτου, στην καλυτέρα των περιπτώσεων, η Συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορεί 
να τεθεί σε ισχύ μόνο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2009 και αφού αναλάβει 
καθήκοντα το επόμενο Κοινοβούλιο. Τίθεται ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, το ερώτημα ποιες 
συνέπειες θα έχει αυτό για το ίδιο το Κοινοβούλιο, καθώς και για τον διορισμό της επόμενης 
Επιτροπής.

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη 
συνέχιση της διαδικασίας κύρωσης στη χώρα αυτή έχουν προσφέρει νέα σημεία αναφοράς 
υπό το φως των οποίων μπορούμε να ανατοποθετήσουμε αυτή τη μετάβαση ενόψει της 
πιθανής θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας στα τέλη του τρέχοντος έτους ή στις 
αρχές του 2010.

4.1. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αυτή η έκθεση δεν αφορά καταρχήν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι 
όμως σκόπιμο να διερευνηθεί εν τάχει αν η θέση την οποία διατύπωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στην έκθεση Lamassoure-Séverin έχει γίνει σεβαστή από τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008. Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισαβόνας είχε υιοθετήσει, με μόνη διαφορά την προσθήκη ενός 
επιπλέον μέλους («... επτακόσιους πενήντα, συν τον Πρόεδρο...»3), την πολιτική πρόταση 
που είχε παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προαναφερθείσα έκθεση. 
Λογικά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενεργεί ώστε οι εκλογές να διεξαχθούν σε κάθε 
περίπτωση υπό το καθεστώς της Νίκαιας (το οποίο προβλέπει 736 βουλευτές, με μέγιστο 
αριθμό 99 βουλευτών για τη Γερμανία και 5 για τη Μάλτα). Τούτο σημαίνει ότι, εφόσον 
η Συνθήκη τεθεί σε ισχύ κάποια στιγμή μετά τις εκλογές, θα χρειαστεί να αυξηθεί ο 
αριθμός των βουλευτών ορισμένων κρατών μελών σύμφωνα με τις προτάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4. Εντούτοις, δεν θα μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των 

                                               
1 A6 - 0179/2005: Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(7 Ιουνίου 2005, Andrew Duff).
2 A6 - 0198/2008: Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου για την έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (29 Μαΐου 2008).
3 Με μέγιστο αριθμό 96 και ελάχιστο 6 βουλευτών ανά κράτος μέλος, η κατανομή των εδρών μεταξύ των 
κρατών μελών πραγματοποιείται με βάση την αρχή της «φθίνουσας αναλογικότητας».
4 A6 - 0351/2007: Έκθεση σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3 Οκτωβρίου 2007, Alain
Lamassoure - Adrien Severin).
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γερμανών βουλευτών στο μέσο της θητείας του Κοινοβουλίου. Έτσι, η μόνη πρόσφορη 
λύση είναι ουσιαστικά αυτή που προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήτοι να προβλεφθεί 
προσωρινά (έως τις εκλογές του 2014) η αύξηση του αριθμού των βουλευτών στους 754 
(+3). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, παραδείγματος χάριν, με τη συμπερίληψη σχετικής 
μεταβατικής διάταξης σε ένα πρωτόκολλο, η επικύρωση του οποίου δεν πρέπει να 
αποτελεί πρόβλημα1.

Εν αναμονή της τελικής διευθέτησης και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η Συνθήκη 
της Λισαβόνας, οι εν λόγω εκλεγμένοι εκπρόσωποι θα μπορούσαν να προσκληθούν να 
μετάσχουν στο Κοινοβούλιο με καθεστώς παρατηρητών και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4.2. Όσον αφορά τη διαδικασία διορισμού των μελών της Επιτροπής

4.2.1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2008 ορίζει ότι η διαδικασία 
διορισμού της μελλοντικής Επιτροπής, ιδίως δε ο καθορισμός του Προέδρου της, 
θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες 
θα διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2009.

Καταρχήν, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία διορισμού της μελλοντικής Επιτροπής 
θα αρχίσει σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας. Δεδομένου ότι
στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008 αναφέρεται 
ρητώς μόνον ο διορισμός του Προέδρου της Επιτροπής, τίθεται το ερώτημα αν 
πρόθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να επιτραπεί η διεξαγωγή του 
συνόλου της διαδικασίας σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες.

Είναι λοιπόν σκόπιμο να διευκρινιστεί ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας 
διορισμού της επόμενης Επιτροπής, ιδίως ενόψει του χρονοδιαγράμματος και των 
ποικίλων συνεπειών των διαφόρων φάσεων της διαδικασίας με βάση τη Συνθήκη 
της Νίκαιας ή τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

4.2.2. Εάν η διαδικασία διορισμού της επόμενης Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον 
διορισμό του Προέδρου της, ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση μετά τις εκλογές του 
Ιουνίου 2009 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί 
προτού κυρωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας· ωστόσο, οι αρμοδιότητες του 

                                               
1 Σε δημόσιες δηλώσεις τους, ορισμένοι ευρωπαίοι πολιτικοί ιθύνοντες, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος 
Sarkozy, αναφέρουν το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο κατά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης της 
Κροατίας. Αυτή είναι μια υπαρκτή δυνατότητα εάν η συγκεκριμένη Συνθήκη υπογραφεί και κυρωθεί εγκαίρως, 
έτσι ώστε να επιτρέπει την προσαρμογή της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχεδόν ταυτόχρονα με τη 
θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσαρμογή πρέπει να συμπίπτει με την 
προσθήκη των επιπλέον βουλευτών που θα εκπροσωπήσουν την Κροατία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των 
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπερβεί τους 754, ακόμη και κατά τη διάρκεια της 
κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εξασφαλιστεί άτυπη πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (όπως αυτή που συνήφθη πριν από την 
υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας), λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, αφ’ ης στιγμής τεθεί σε ισχύ η 
Συνθήκη της Λισαβόνας, θα είναι και πάλι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν πρωτοβουλίας 
του και με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να αποφασίσει σχετικά με τη σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα να αποφασίσει μια νέα κατανομή έτσι ώστε να επανέλθουμε στον 
αριθμό των 751 εδρών για τις εκλογές του 2014, σύμφωνα με τις αρχές και τη διαδικασία που προβλέπονται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τη διαδικασία διορισμού του Προέδρου της 
Επιτροπής ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Πράγματι, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Νίκαιας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
«διορίζεται από το Συμβούλιο, συνερχόμενο σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή 
κυβερνήσεων, με την έγκριση του Κοινοβουλίου». Εντούτοις, η Συνθήκη της 
Λισαβόνας προβλέπει ότι ο Πρόεδρος «εκλέγεται από το Κοινοβούλιο βάσει 
πρότασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά τις κατάλληλες διαβουλεύσεις».

Κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνει σε ιδιαίτερη επαγρύπνηση 
έτσι ώστε να μην υπονομευθούν οι αρμοδιότητές του και να μην καταλήξουμε να 
διορίσουμε έναν Πρόεδρο «σύμφωνα με τη διαδικασία της Νίκαιας» για να ασκεί 
εξουσίες «σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας».

Στον βαθμό που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει αφοσιωμένο στην απόφαση 
που έλαβε τον Δεκέμβριο του 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να
επιμείνει στη θέση ότι οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων πρέπει να λάβουν 
(ατύπως) υπόψη τις νέες αρμοδιότητες που αποκτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας όσον αφορά τον διορισμό του Προέδρου 
της Επιτροπής. Ειδικότερα, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εκλογικά αποτελέσματα 
και να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις με τις κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές 
παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιθυμεί να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία, θα χρειαστεί 
να προβλέψει το αναγκαίο χρονικό διάστημα για τη διαβούλευση μετά τις εκλογές 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτού παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο μια 
υποψηφιότητα για την Προεδρία της Επιτροπής. Η διαδικασία αυτή θα έχει το 
πλεονέκτημα ότι θα είναι κατ’ ουσίαν σύμφωνη με τις νέες διατάξεις της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, χωρίς να υφίσταται παράβαση της ισχύουσας, επί του 
παρόντος, Συνθήκης της Λισαβόνας.1

Σε περίπτωση κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα μπορέσει έτσι να εκλέξει επισήμως τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 
την υποψηφιότητα του οποίου θα έχει προηγουμένως εγκρίνει σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στη Συνθήκη της Νίκαιας. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο θα έχει ακολουθήσει ατύπως τη διαδικασία διαβούλευσης που 
προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας ως προς τον ορισμό του υποψηφίου 
μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές.

4.2.3. Η κατάσταση διαφέρει όσον αφορά την Επιτροπή, στον βαθμό που η Συνθήκη της 

                                               
1 Στην πραγματικότητα, αυτό δεν θα ήταν παρά επανάληψη του σεναρίου του 2004, το οποίο αντιστοιχούσε ήδη 
ατύπως, σε μεγάλο βαθμό, στα όσα προέβλεπε η Συνταγματική Συνθήκη, η οποία μόλις είχε καταρτιστεί, και η 
οποία επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επεδείκνυε 
έτσι πολιτική βούληση καταδεικνύοντας την επιθυμία να ληφθεί υπόψη η βούληση των ευρωπαίων εκλογέων. 
Εξάλλου, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, αν και δεν προβλέπει την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Συνθήκη της Νίκαιας ορίζει ήδη ότι ο υποψήφιος του Συμβουλίου εγκρίνεται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η απόφαση του οποίου δεν είναι μόνον πολιτικώς αλλά και νομικώς δεσμευτική (με 
μια ακόμη σημαντική διαφορά: ενώ η Συνθήκη της Λισαβόνας απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία για την εκλογή 
του, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Νίκαιας για την έγκρισή του αρκεί η απλή πλειοψηφία).
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Νίκαιας προβλέπει ότι ο αριθμός των Επιτρόπων θα είναι μικρότερος από τον 
αριθμό των κρατών μελών (κάτι που θα πάψει να ισχύει εφόσον τεθεί σε ισχύ η 
Συνθήκη της Λισαβόνας, σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
του Δεκεμβρίου 2008)· επιπλέον, η Συνθήκη της Νίκαιας δεν προβλέπει, αντίθετα 
με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θέση Αντιπροέδρου/Ύπατου Εκπροσώπου.

Εάν υποτεθεί ότι οι Ιρλανδοί θα κυρώσουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας μέσω νέου 
δημοψηφίσματος, δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητος ο διορισμός των μελών της 
νέας Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας. Η Επιτροπή 
πρέπει να διοριστεί επισήμως και να αναλάβει καθήκοντα με τη σύνθεση και τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας μετά τη θέση της 
σε ισχύ· ήτοι, σύμφωνα με την πλέον αισιόδοξη εκδοχή –η οποία στηρίζεται στη 
διενέργεια του ιρλανδικού δημοψηφίσματος το αργότερο τον Οκτώβριο του 
2009– στις αρχές του 2010.

4.2.4. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Νίκαιας1, η θητεία της παρούσας 
Επιτροπής λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2009. Ο μόνος τρόπος αλλαγής αυτής της 
διάταξης θα ήταν η τροποποίηση του πρωτογενούς δικαίου (πρωτόκολλο κ.λπ.), 
κάτι που δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα για τους 27. Από την άλλη 
πλευρά, αν δεν είχε οριστεί νέα Επιτροπή μέχρι την ημερομηνία αυτή, η παρούσα 
Επιτροπή θα όφειλε να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της, εν τοιαύτη όμως 
περιπτώσει οι αρμοδιότητές της θα περιορίζονταν, πολύ ευλόγως, στη διαχείριση 
των τρεχουσών υποθέσεων. Θα μπορούσαμε να δεχτούμε μια τέτοια κατάσταση 
εάν διαρκούσε για λίγες εβδομάδες, το πολύ για έναν ή δύο μήνες, αλλά όχι 
περισσότερο.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα εναπόκειται στο νέο Κοινοβούλιο να φέρει σε αίσιο πέρας, 
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη διαδικασία διορισμού της νέας 
Επιτροπής, έτσι ώστε να εξελιχθεί λαμβάνοντας υπόψη τη νέα σύνθεση και τις 
νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής, καθώς και τις νέες αρμοδιότητες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

4.2.5. Πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μην έχει θετική έκβαση το 
δημοψήφισμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 
2010 η Συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι, σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο, οι διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας θα συνέχιζαν να ισχύουν και 
ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο για τη διεύρυνση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα όφειλε να αποφασίσει σχετικά με τον καθορισμό του 
αριθμού των μελών της επόμενης Επιτροπής (ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να 
είναι μικρότερος από τον αριθμό των κρατών μελών της Ένωσης) και τους όρους 
σύμφωνα με τους οποίους θα οργανώνεται η ισότιμη εναλλαγή των Επιτρόπων 
που προβλέπεται στο ίδιο πρωτόκολλο.

                                               
1 Όπως τροποποιήθηκε με την πράξη σχετικά με τους όρους προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της 
Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της 
Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της 
Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και τις 
προσαρμογές των Συνθηκών στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 45, παράγραφος γ).
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Σύσταση

Ο πολιτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την εκλογή του 
Προέδρου της Επιτροπής και τον διορισμό του συνόλου των μελών της –
περιλαμβανομένου του Ύπατου Εκπροσώπου– πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
σέβεται, κατ’ ουσίαν, τις διατάξεις που προβλέπονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, ακόμη και αν η διαδικασία ξεκινήσει υπό τους όρους της 
Συνθήκης της Νίκαιας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να 
προηγηθεί πολιτική συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

5. Όσον αφορά την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε δήλωση που προσαρτάται 
στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2008 προβλέπονται τα 
ακόλουθα μεταβατικά μέτρα:

Εάν τυχόν την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει 
ήδη αρχίσει εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί ότι 
δίκην μεταβατικής διαδικασίας, και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προπαρασκευαστικές 
εργασίες και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχισή τους:

− οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που θα έχει την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου 
κατ’ εκείνο τον χρόνο θα συνεχίσουν να προεδρεύουν σε όλες τις εναπομένουσες 
συνεδριάσεις που σχετίζονται με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και 
στις συνεδριάσεις με τρίτες χώρες, έως το τέλος του εξαμήνου,

− η επόμενη εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου θα επιφορτιστεί με τη λήψη των 
συγκεκριμένων μέτρων που απαιτούνται σε σχέση με τις οργανωτικές και υλικές πτυχές 
της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων 
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της, όπως ορίζει η Συνθήκη. Για τα θέματα αυτά θα 
καθιερωθεί στενή συνεννόηση αυτής της Προεδρίας με τον (εκλεγέντα) Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον (ορισθέντα) Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την 
Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας.

Ε. ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μέχρι τώρα, βιώσαμε αρκετά μάλλον ξεχωριστά εγχειρήματα στρατηγικού και 
επιχειρησιακού προγραμματισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Πράγματι, η Επιτροπή 
αναπτύσσει διάλογο για τον στρατηγικό και νομοθετικό προγραμματισμό με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και, παραλλήλως, με το Συμβούλιο. Οι δύο όμως κλάδοι της νομοθετικής 
εξουσίας ουδέποτε ενεπλάκησαν σε ουσιαστικό διάλογο όσον αφορά τις πολιτικές τους 
προτεραιότητες και τον επιχειρησιακό προγραμματισμό των αντίστοιχων δραστηριοτήτων 
τους. Η γενίκευση της συναπόφασης και οι νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας 
επιτάσσουν τη θέσπιση ανάλογου διοργανικού προγραμματισμού.

1. Οι καινοτομίες που κομίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας
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Οι τροποποιήσεις που επιφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας όσον αφορά τον προγραμματισμό 
επιτρέπουν, αν υπάρχει πολιτική βούληση, τη βελτίωση αυτής της κατάστασης πραγμάτων.

1.1. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, το θεσμικό όργανο που κατά βάση κατέχει το δικαίωμα 
νομοθετικής πρωτοβουλίας, στο άρθρο 17 προβλέπεται ότι «αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
για τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό της Ένωσης με στόχο την επίτευξη 
διοργανικών συμφωνιών».

1.2. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το άρθρο 15 της ΣΕΕ ορίζει ότι: «1. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρέχει στην Ένωση την αναγκαία για την ανάπτυξή της ώθηση 
και καθορίζει τους γενικούς της πολιτικούς προσανατολισμούς και προτεραιότητες. Δεν 
ασκεί νομοθετική λειτουργία.»

Αυτή η γενική αποστολή συμπληρώνεται από μια ειδική αποστολή στον τομέα του 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης: σύμφωνα με το άρθρο 68 της ΣΛΕΕ «το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τους στρατηγικούς προσανατολισμούς του νομοθετικού 
και επιχειρησιακού προγραμματισμού στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης».

1.3. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο, στο άρθρο 16 της ΣΕΕ ορίζεται ότι «ασκεί καθήκοντα 
χάραξης πολιτικών και συντονισμού σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι 
Συνθήκες».

Η δήλωση 9 περιέχει ένα σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση της 
προεδρίας του Συμβουλίου, του οποίου το άρθρο 1, παράγραφος 2, προβλέπει ότι «2. 
Κάθε μέλος της ομάδας προεδρεύει εκ περιτροπής όλων των συνθέσεων του Συμβουλίου 
επί εξάμηνη περίοδο, πλην της σύνθεσης των Εξωτερικών Υποθέσεων. Τα άλλα μέλη της 
ομάδας συντρέχουν την προεδρία σε όλες τις σφαίρες ευθύνης της, βάσει κοινού 
προγράμματος. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να αποφασίζουν άλλες ρυθμίσεις μεταξύ 
τους».

Στο άρθρο 3 του ίδιου σχεδίου απόφασης προβλέπεται ότι «το Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων εξασφαλίζει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τη συνοχή και τη συνέχεια 
των εργασιών των διαφόρων συνθέσεων του Συμβουλίου στο πλαίσιο πολυετούς 
προγραμματισμού. Τα κράτη μέλη που ασκούν την προεδρία λαμβάνουν, με τη 
συνδρομή της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, όλα τα μέτρα που είναι πρόσφορα 
για τη διοργάνωση και καλή διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου».

1.4. Η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει επίσης νομική βάση για τον πολυετή δημοσιονομικό
προγραμματισμό (βλ. κατωτέρω σημείο 3). Επιβάλλεται σύνδεση με τον πολιτικό και 
νομοθετικό προγραμματισμό, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητώς στη Συνθήκη.

2. Ορισμένα ερωτήματα για την εμβέλεια και το περιεχόμενο του προγραμματισμού

2.1. Ο προγραμματισμός είναι εκ της φύσεώς του αναγκαίο διοργανικό εγχείρημα: αν κάθε 
θεσμικό όργανο της Ένωσης επεδίωκε ένα εντελώς αυτόνομο πολιτικό πρόγραμμα χωρίς 
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συνεννόηση με τα άλλα θεσμικά όργανα και καθόριζε το δικό του χρονοδιάγραμμα σε 
συνάρτηση με τις προτεραιότητές του, η συνάρθρωση των θεσμικών οργάνων θα ήταν 
πολύ δύσκολη, ενώ θα δυσχεραινόταν η συνοχή των πολιτικών της Ένωσης, καθώς και η 
διεξαγωγή των διαδικασιών. Ο προγραμματισμός είναι, επομένως, μια πρακτική 
αναγκαιότητα, μια ανάγκη συντονισμού της δραστηριότητας των διαφορετικών 
θεσμικών οργάνων γύρω από ορισμένους στόχους που καθορίζονται από κοινού. Σε 
καμία όμως περίπτωση δεν έχει στόχο να αμφισβητήσει τις προσιδιάζουσες σε κάθε 
θεσμικό όργανο αρμοδιότητες, ούτε τις διαδικασίες απόφασης που καθορίζονται στις 
Συνθήκες, ιδίως τις προθεσμίες που θέτουν οι Συνθήκες, οι οποίες είναι επιτακτικές.

2.2. Αυτό αποτυπώνεται εύστοχα στη διατύπωση του άρθρου 17. Η Επιτροπή έχει την 
πρωτοβουλία για τον προγραμματισμό, ο οποίος μπορεί να καταλήξει (όχι όμως
υποχρεωτικά) σε διοργανικές συμφωνίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι διοργανικές συμφωνίες αναγνωρίζονται επιτέλους επισήμως στο 
άρθρο 295 της ΣΛΕΕ: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και οργανώνουν, βάσει κοινής συμφωνίας, τις 
πρακτικές λεπτομέρειες της συνεργασίας τους. Για τον σκοπό αυτόν μπορούν, 
τηρουμένων των διατάξεων των Συνθηκών, να συνάπτουν διοργανικές συμφωνίες οι 
οποίες ενδέχεται να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα».

Συνάγεται εύκολα από την ανάγνωση αυτής της διάταξης ότι οι διοργανικές συμφωνίες 
μπορούν να έχουν δεσμευτικό ή μη χαρακτήρα, ανάλογα με τη βούληση που εκφράζουν 
τα μέρη: είναι επίσης πρόδηλο ότι η αρχή σύμφωνα με την οποία οι διοργανικές 
συμφωνίες, ακόμη και στις περιπτώσεις που θα διελάμβαναν δεσμευτικό χαρακτήρα, δεν 
μπορούν να περιορίσουν τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων, όπως αυτές 
καθορίζονται στις Συνθήκες.

2.3. Σε ό,τι αφορά την εμβέλεια και το περιεχόμενο του προγραμματισμού, μπορούμε επίσης 
να διακρίνουμε:

α) τις πρωτοβουλίες στρατηγικού προγραμματισμού με περιεχόμενο μάλλον πολιτικό, 
που καθορίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες και τους στόχους της Ένωσης για 
ορισμένη χρονική περίοδο·

β) τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν περισσότερο στον επιχειρησιακό προγραμματισμό 
των δραστηριοτήτων (οργάνωση της εργασίας, καθορισμός των χρονοδιαγραμμάτων, 
ανταλλαγή πληροφοριών για τη διεξαγωγή των διαδικασιών, κ.λπ.). Αυτή η έκθεση 
εστιάζει στις ανάγκες του πρώτου τύπου προγραμματισμού, χωρίς να αγνοεί τη 
σημασία που θα έχει η δεύτερη για να περατωθεί επιτυχώς η επίτευξη των στόχων, 
που καθορίζονται στον στρατηγικό προγραμματισμό.

2.4. Η δήλωση 9 μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον βαθμό που στο άρθρο 3 της κάνει λόγο
για «πολυετή προγραμματισμό» αναφορικά με τον ρόλο του Συμβουλίου Γενικών 
Υποθέσεων, στο δε άρθρο 1, παράγραφος 2, κάνει λόγο για «κοινά προγράμματα» 
(δεκαοχτάμηνης διάρκειας) των ομάδων τριών προεδριών. Η προφανής ερμηνεία 
φαίνεται να είναι ότι ο πολυετής προγραμματισμός αναφέρεται σε αυτόν για τον οποίο 
αναλαμβάνει πρωτοβουλία η Επιτροπή (άρθρο 17, παράγραφος 1, της ΣΕΕ), τα δε κοινά 
προγράμματα κάθε προεδρικής Τρόικας πρέπει να ενσωματωθούν στον πολυετή 
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προγραμματισμό. Θα ήταν χρήσιμο το Συμβούλιο να αποσαφηνίσει τη σχέση μεταξύ 
αυτών των δύο τύπων προγραμματισμού.

2.5. Όταν μιλάμε για προγραμματισμό, έχουμε κυρίως κατά νου την τριάδα Επιτροπή-
Κοινοβούλιο-Συμβούλιο. Πρέπει, όμως, να ληφθούν υπόψη και άλλοι δύο παράγοντες: 
αφενός το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεδομένου του προωθητικού πολιτικού ρόλου του·
αφετέρου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων.

3. Η σύνδεση μεταξύ του στρατηγικού προγραμματισμού και του δημοσιονομικού 
προγραμματισμού (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο)

3.1. Είναι, εξάλλου, ουσιώδες να δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ του στρατηγικού 
προγραμματισμού και του δημοσιονομικού προγραμματισμού, που για πρώτη φορά 
αναγνωρίζεται ρητώς στις Συνθήκες. Αυτές του προσδίδουν μάλιστα δεσμευτικό νομικό 
χαρακτήρα έναντι του ετήσιου προϋπολογισμού. Πράγματι, η Συνθήκη προβλέπει την 
υιοθέτηση από το Συμβούλιο μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενός 
κανονισμού που να περιέχει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να έχει 
τουλάχιστον πενταετή διάρκεια. Στην πράξη, ο πολυετής δημοσιονομικός 
προγραμματισμός προσλαμβάνει προφανή πολιτικό και νομοθετικό χαρακτήρα: 
καθορίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης (στους τομείς δραστηριότητας που 
πρέπει να ενισχυθούν χρηματοδοτικώς) καθώς και τα μέσα για την επίτευξή τους. Ο 
καθορισμός ενός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου συνοδεύεται, άλλωστε, πάντοτε 
από μια νομοθετική δέσμη, στην οποία η Επιτροπή αποτυπώνει τις πρωτοβουλίες που 
είναι αναγκαίες για να εφοδιαστεί η Ένωση με επιχειρησιακά προγράμματα για τα οποία 
προορίζονται οι πιστώσεις.

3.2. Η νομοθεσία δημοσιονομικού χαρακτήρα δεν εξαντλεί, πάντως, τη νομοθετική 
δραστηριότητα της Ένωσης στην εν λόγω περίοδο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ήμισυ 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση· παραδείγματος χάριν, 
μεγάλο μέρος της νομοθεσίας σχετικά με την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, της
νομοθεσίας για την προσέγγιση/εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σε διάφορους 
τομείς, της νομοθεσίας στον φορολογικό τομέα, της νομοθεσίας στους τομείς της 
δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις κ.λπ., εξ ου και η σημασία 
του γεγονότος ότι στον στρατηγικό προγραμματισμό λαμβάνεται δεόντως υπόψη αυτού 
του είδους η νομοθεσία. Πρέπει, άλλωστε, να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι για ορισμένες 
μεγάλες νομοθετικές δέσμες αυτού του είδους, η διάρκεια της διαδικασίας υπερβαίνει 
ενίοτε τη διάρκεια της εντολής της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου (λόγου χάρη: 
καταστατικό εταιρείας ευρωπαϊκού δικαίου) και αποτελεί αντικείμενο στενής 
παρακολούθησης. Εξάλλου, μακροπρόθεσμα πολιτικά προγράμματα, που αφορούν το 
μέλλον της Ένωσης, όπως είναι η «στρατηγική της Λισαβόνας», επεκτείνονται σε 
χρονικό ορίζοντα πολλών κοινοβουλευτικών περιόδων.

4. Προς ένα συμβόλαιο/πρόγραμμα κοινοβουλευτικής περιόδου;

4.1. Σε αυτό το πλαίσιο, συνιστάται να εγγραφεί ο προγραμματισμός μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων σε ένα πραγματικό «συμβόλαιο» ή «πρόγραμμα κοινοβουλευτικής περιόδου», 
που να περιέχει έναν στρατηγικό προγραμματισμό κοινοβουλευτικής περιόδου, που 
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συνάπτεται μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή πρέπει να 
παρουσιάζει μόλις αναλαμβάνει καθήκοντα τις πολιτικές προτεραιότητες και τους 
στρατηγικούς στόχους για την πενταετία της θητείας της.

Κατά την παρουσίαση αυτή, που θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν από το τέλος του 
έτους κατά το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα, η Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει 
επίσης τα πρώτα στοιχεία που αφορούν την αναγκαία εξέλιξη των ευρωπαϊκών 
οικονομικών για τη στήριξη των στρατηγικών της στόχων.

Με βάση τις προτεραιότητες και τους στόχους που παρουσιάζει η Επιτροπή, τα θεσμικά 
όργανα –η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο– θα μπορούν τότε να 
καταλήξουν σε συμφωνία επί ενός πραγματικού «προγράμματος» ή «συμβολαίου
κοινοβουλευτικής περιόδου» που θα διέπει τη δράση της Ένωσης κατά την περίοδο αυτή.

Αυτό το «συμβόλαιο» ή «πρόγραμμα» μπορεί τελικώς να προσλάβει τη μορφή ενός 
«κοινού προγράμματος», ενός είδους ιδιαίτερης «κοινής δήλωσης».

Νοείται άραγε να του προσδώσουμε δεσμευτικό χαρακτήρα; Ακόμη και αν μπορεί να 
θεωρηθεί ως μορφή διοργανικής συμφωνίας, φαίνεται λογικότερο να θεωρηθεί 
περισσότερο ως πολιτική δέσμευση, η αμφισβήτηση της οποίας δεν επιφέρει παρά τη 
διάρρηξη μιας πολιτικής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ωστόσο, 
όταν αυτή η έκθεση εμπιστοσύνης θεσμοθετείται, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, η διάρρηξή της δύναται
λογικά να έχει σημαντικές πολιτικές συνέπειες.

4.2. Με βάση αυτό το «συμβόλαιο» ή κοινό «πρόγραμμα», η Επιτροπή θα πρέπει τότε, πριν 
από τα τέλη του μηνός Ιουνίου του έτους κατά το οποίο ανέλαβε καθήκοντα, να 
υποβάλει τις προτάσεις της για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, συνοδευόμενες από 
τον κατάλογο των αναγκαίων νομοθετικών πρωτοβουλιών για να υλοποιηθούν τα ειδικά 
εκτελεστικά προγράμματα αυτού του δημοσιονομικού πλαισίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δύνανται να 
επεκταθούν στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του εν λόγω έτους, κατά τρόπο που 
αυτό να εγκρίνεται πριν από τα τέλη του έτους και να τίθεται σε ισχύ στις αρχές του 
επόμενου έτους (N+2, όπου N είναι το έτος εκλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1).

Δεδομένου ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει δημοσιονομικό πλαίσιο πενταετούς 
τουλάχιστον διάρκειας, αυτό το χρονοδιάγραμμα θα είχε το πλεονέκτημα ότι η περίοδος 
που καλύπτεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αντιστοιχεί στη θητεία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Για να γίνει αυτό, πρέπει σε κάθε περίπτωση να μεταβούμε από την υφιστάμενη λογική 
των επταετών δημοσιονομικών προγραμμάτων στα πενταετή, γεγονός που συνεπάγεται 
μια μεταβατική περίοδο: η πιο λογική λύση θα ήταν τότε να προβλεφθεί μια 
συμπληρωματική διετής παράταση του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, ούτως 

                                               
1 Βλ. εν προκειμένω την έκθεση του κ. Böge σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα 
της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013 και την έκθεση του κ. Guy-Quint.
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ώστε να καλυφθεί η περίοδος μέχρι το τέλος του 20151, ενώ επί του παρόντος το 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο τέλος του 2013.

Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα στον βαθμό που η Συνθήκη της Λισαβόνας απαιτεί 
να περάσουμε από το τρέχον «ad hoc» σύστημα, που βασίζεται σε διοργανικές 
συμφωνίες, σε μια νομοθετική πράξη (έναν κανονισμό) που εγκρίνεται σύμφωνα με 
ειδική νομοθετική διαδικασία. Αυτή η «μεταλλαγή» πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
πραγματοποιηθεί μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη. Αυτή θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για 
να εξευρεθεί συμφωνία για την προτεινόμενη παράταση. Αυτό θα μπορούσε να 
συμβαδίζει με την αξιολόγηση που προβλέπεται στην υφιστάμενη διοργανική συμφωνία.

4.3. Το «συμβόλαιο» ή «πρόγραμμα» κοινοβουλευτικής περιόδου, θα αποτελούσε, μαζί με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το ουσιαστικό περιεχόμενο του πολυετούς 
προγραμματισμού, όπως ορίζεται στα άρθρα 1, παράγραφος 2, και 3 του σχεδίου 
απόφασης που περιέχεται στη δήλωση 9 όσον αφορά την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων.

Εκλαμβανόμενα κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα χρησίμευαν τότε ως πλαίσιο για άλλα 
εγχειρήματα προγραμματισμού, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, κυρίως:

– τα κοινά προγράμματα κάθε ομάδας τριών προεδριών για τους 18 μήνες της θητείας 
τους (τα οποία, με τη σειρά τους, πλαισιώνουν τα ατομικά προγράμματα καθεμιάς από 
τις τρεις προεδρίες για το εξάμηνο των δραστηριοτήτων της)2· επί του θέματος αυτού, 
από την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα είχε ήδη κατοχυρώσει το 
«συμβόλαιο» ή «πρόγραμμα κοινοβουλευτικής περιόδου» και το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, θα άρμοζε να ενισχυθεί ο διάλογος με την προεδρία του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων/την τριάδα των διαδοχικών προεδριών, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ότι εισακούεται αρκούντως στην προετοιμασία αυτού του 
προγραμματισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να 
οργανώσει ενδεχομένως συζητήσεις (κοινοβουλευτικές επιτροπές + Ολομέλεια) και 
να τοποθετηθεί (μέσω ψηφίσματος;) για καθένα από τα προγράμματα αυτά.

– ο ετήσιος προγραμματισμός, που μεταφράζεται στην παρουσίαση του προγράμματος 
εργασίας και του νομοθετικού προγράμματος της Επιτροπής· εν προκειμένω, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει στην ενίσχυση των μηχανισμών 
διαλόγου, που αφορούν την παρουσίαση του προγράμματος της Επιτροπής, όπως 
προβλέπεται επί του παρόντος στη συμφωνία-πλαίσιο Κοινοβουλίου–Επιτροπής. Η 
Επιτροπή συζητά επίσης το πρόγραμμά της λεπτομερώς με το Συμβούλιο. Θα 
μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ενίσχυσης του πραγματικά διοργανικού 
χαρακτήρα αυτής της διαδικασίας, ούτως ώστε το πρόγραμμα να είναι στο τέλος το 
αποτέλεσμα μιας δέσμευσης των τριών θεσμικών οργάνων, ή ώστε τα τρία θεσμικά 
όργανα να λάβουν κοινή θέση σε ό,τι αφορά το ετήσιο πρόγραμμα.

                                               
1 Διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση της 17ης Μαΐου 2006.
2 Εκλαμβανόμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων αντιστοιχεί σε αυτό που προβλέπεται είτε στο επίπεδο της αναφερόμενης 
δήλωσης 9, είτε στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας.
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4.4. Αυτά τα διαφορετικά εγχειρήματα στρατηγικού προγραμματισμού πρέπει να 
συνοδεύονται από τους αναγκαίους μηχανισμούς όσον αφορά τον υφιστάμενο 
επιχειρησιακό προγραμματισμό και νομοθετικό συντονισμό, που θα πρέπει μάλιστα να 
ενισχυθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ένας εντατικότερος διάλογος μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαφόρων παραγόντων. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο 
Ολομέλειας, καθώς και σε επίπεδο διάσκεψης των προέδρων των πολιτικών ομάδων και 
των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Μια υπόθεση προς διερεύνηση θα ήταν η δημιουργία 
μιας θεσμικής ομάδας υψηλού επιπέδου (για παράδειγμα: ένας αντιπρόεδρος του 
Κοινοβουλίου και/ή ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων + η προεδρία του 
Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων + ένας αντιπρόεδρος της Επιτροπής), η οποία θα 
μπορούσε να συνέρχεται τακτικά για να εξασφαλίσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την 
ανταλλαγή πληροφοριών για υποθέσεις που είναι σε προτεραιότητα, κ.λπ.

Υπογραμμίζεται για μια ακόμη φορά η σημασία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων 
και της προεδρίας του στο πλαίσιο αυτής της συνεννόησης. Αυτός ο ρόλος θα ενισχυόταν 
αν, όπως προτείνεται στην έκθεση ανωτέρω, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων 
επιφορτιζόταν με την έγκριση του προϋπολογισμού και του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου.

Σύσταση

1. Οι δραστηριότητες προγραμματισμού θα μπορούσαν να εκληφθούν κατά τον 
ακόλουθο τρόπο:

– μόλις αναλάβει καθήκοντα, η νέα Επιτροπή παρουσιάζει, πριν από το τέλος 
του έτους, τις πολιτικές προτεραιότητες και στρατηγικούς στόχους της για την 
πενταετία της θητείας της, συνοδευόμενα από μια γενική πρόβλεψη για τις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει και για την εξέλιξη 
των οικονομικών της Ένωσης, που είναι απαραίτητα για την πραγμάτωση των 
προτεινόμενων στόχων·

– αυτό το πρόγραμμα συζητείται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο και αποτελεί αντικείμενο ενός «συμβολαίου κοινοβουλευτικής 
περιόδου» που εγκρίνεται από τα τρία θεσμικά όργανα·

– η Επιτροπή παρουσιάζει, τότε, πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 
έτους κατά το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα, τις προτάσεις της για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να έχει πενταετή 
διάρκεια. Αυτές οι προτάσεις συνοδεύονται από μια δέσμη που προσδιορίζει 
τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες για τον καθορισμό των 
προγραμμάτων υλοποίησης των δημοσιονομικών αποφάσεων. Το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει τότε να εγκριθεί πριν από το τέλος αυτής της 
χρονιάς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά τρόπο ώστε 
να δύναται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους (N+2, όπου N είναι 
το έτος των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

– αυτό συνεπάγεται μια μεταβατική φάση για να περάσουμε από τον 
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υφιστάμενο δημοσιονομικό προγραμματισμό μέσω διοργανικών 
συμφωνιών επταετούς διάρκειας στον νομικά δεσμευτικό 
προγραμματισμό πενταετούς διάρκειας· για τον σκοπό αυτόν, τα θεσμικά 
όργανα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για τη μετατροπή του 
δημοσιονομικού πλαισίου, που περιέχεται στην υφιστάμενη διοργανική 
συμφωνία, σε έναν κανονισμό που θα περιέχει το δημοσιονομικό πλαίσιο 
και για την παράταση της διάρκειας του υφιστάμενου δημοσιονομικού 
πλαισίου (2007-2013) μέχρι τα τέλη του 2015, προκειμένου το επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ στις 
αρχές του 2016 και να καλύψει την περίοδο μέχρι το τέλος του 2020.

– βάσει του «συμβολαίου κοινοβουλευτικής περιόδου» και του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου:

– οι ομάδες τριών προεδριών επεξεργάζονται, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή και σε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το κοινό 
πρόγραμμα για το δεκαοχτάμηνο των δραστηριοτήτων τους· με βάση 
αυτό το κοινό πρόγραμμα καθεμιά από τις τρεις προεδρίες καταρτίζει το 
πρόγραμμά της για το εξάμηνο των δραστηριοτήτων της ως προεδρίας, 
σε συνεργασία με την Επιτροπή και σε διάλογο με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

– η Επιτροπή καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της και το 
νομοθετικό της πρόγραμμα, σε διεξοδικό διάλογο με το Συμβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

– το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τον ετήσιο 
προϋπολογισμό·

– τα τρία θεσμικά όργανα εμβαθύνουν τον διοργανικό διάλογο για να 
συντονίσουν τον επιχειρησιακό τους προγραμματισμό και τα αντίστοιχα 
χρονοδιαγράμματά τους, ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των 
νομοθετικών εργασιών.

2. Τα θεσμικά όργανα συνάπτουν μια συμφωνία-πλαίσιο που καθορίζει τις γενικές 
κατευθύνσεις αυτών των διαφορετικών δραστηριοτήτων προγραμματισμού.

ΣΤ. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Σε αντίθεση με τη συνταγματική συνθήκη, η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν ομαδοποιεί 
όλες τις διατάξεις που αφορούν την εξωτερική δράση της Ένωσης σε ένα και μόνο κεφάλαιο. 
Πράγματι, η συνταγματική συνθήκη περιελάμβανε στον Τίτλο V του τρίτου μέρους (που 
αντιστοιχεί εν γένει στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) όλες τις 
διατάξεις σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης. Με αυτό η Συνέλευση ήθελε να 
υπογραμμίσει την ενότητα της εξωτερικής δράσης.

Επαναλαμβάνοντας τις διατάξεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
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ασφαλείας στη Συνθήκη για την Ένωση (Τίτλος V της ΣΕΕ)1 και αυτές που αφορούν «την 
εξωτερική δράση στους λοιπούς πλην της ΚΕΠΠΑ τομείς» στο πέμπτο μέρος της ΣΛΕΕ, η 
Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2007 επεδίωκε σαφώς να διακρίνει τη μία από την άλλη. 
Πέραν αυτού, το άρθρο 40 της ΣΕΕ ορίζει ότι η εφαρμογή καθεμιάς από αυτές τις δύο
πολιτικές δεν μπορεί να πλήξει τις διαδικασίες και την αντίστοιχη έκταση του πεδίου 
αρμοδιοτήτων καθεμιάς εξ αυτών.

Έστω και αν η διαφορά έχει κατά βάση συμβολικό χαρακτήρα και χωρίς σημαντικό πρακτικό
αντίκτυπο –κυρίως επειδή η Ένωση αποκτά τη νομική προσωπικότητα, οι πυλώνες 
καταργούνται και το άρθρο 1, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ επιβεβαιώνει με σαφήνεια ότι οι δύο 
Συνθήκες έχουν αυστηρώς την ίδια νομική ισχύ– καταδεικνύει μια διαφορετική προσέγγιση 
και ευαισθησία.

Ο σκοπός, ωστόσο, παραμένει σαφώς η συνολική συνοχή της εξωτερικής δράσης, πράγμα 
που υπογραμμίζεται ρητώς στη Συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 21 ΣΕΕ, που 
επαναλαμβάνει αυτούσιο το εισαγωγικό άρθρο για τα δύο μέρη, που αφορούν την εξωτερική 
πολιτική (άρθρο 23 ΣΕΕ και άρθρο 205 ΣΛΕΕ): «η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή, 
βάσει του παρόντος κεφαλαίου, έχει ως γνώμονα τις αρχές, προωθεί τους στόχους και 
διεξάγεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 1» (άρθρα
21-22 ΣΕΕ) (του Τίτλου V της Συνθήκης για την Ένωση).

Το βασικό μέτρο με στόχο την εξασφάλιση της συνοχής του συνόλου της εξωτερικής δράσης 
της Ένωσης είναι βεβαίως η δημιουργία της θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου για την 
ΚΕΠΠΑ, καθώς και η δημιουργία μιας κοινής υπηρεσίας για την εξωτερική δράση (της 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης - ΕΥΕΔ) που οφείλει να υποστηρίζει τη δράση 
του. Με αυτό, η Συνθήκη επεδίωξε να δημιουργήσει, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στο 
επίπεδο της διοικητικής της υποστήριξης, μια οργανική σύνδεση μεταξύ των διαφόρων 
τομέων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης με στόχο τη συνοχή τους.

2. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφαλείας

2.1. Επί του παρόντος ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι (επισήμως) ο γενικός γραμματέας του 
Συμβουλίου. Εκ των πραγμάτων, δεν επιτελεί αυτό το καθήκον και επικεντρώνει τη 
δραστηριότητά του στη λειτουργία του Ύπατου Εκπροσώπου, που θεσπίστηκε με τη 
Συνθήκη του Άμστερνταμ. Χάρη στη δράση του Ύπατου Εκπροσώπου, η εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ένωσης απέκτησε μεγαλύτερο εύρος. Η Συνέλευση 
έκρινε ότι έπρεπε να της προσδοθεί μια νέα διάσταση βάσει αυτού.

Πρώτη καινοτομία: ο Ύπατος Εκπρόσωπος προεδρεύει του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων.

Ο σκοπός είναι να δοθεί περισσότερη συνέχεια και συνοχή στο πρόγραμμα δράσης του 

                                               
1 Μολονότι ονομάζεται «Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και Ειδικές διατάξεις σχετικά 
με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας», δεν περιέχει παρά μόνο δύο άρθρα, που 
καθορίζουν σε γενικές γραμμές τις αρχές που διέπουν το σύνολο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και όλα τα 
υπόλοιπα αφορούν την ΚΕΠΠΑ.
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Συμβουλίου, κάτι που έλειπε στο πλαίσιο της εκ περιτροπής προεδρίας, που επηρεαζόταν 
υπερβολικά από το ιδιαίτερο πρόγραμμα του κράτους μέλους που ασκούσε την προεδρία. 
Υπογραμμίζεται ότι στη Συνθήκη της Λισαβόνας καθορίζεται ότι σε περίπτωση 
ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Ύπατος Εκπρόσωπος δεν έχει 
δικαίωμα ψήφου.

Ένας αντιπρόσωπος του Ύπατου Εκπροσώπου θα προεδρεύει επίσης της Επιτροπής 
Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ), ενώ αντιπρόσωποι του Ύπατου Εκπροσώπου δύνανται 
να προεδρεύουν ομάδων εργασίας επιφορτισμένων με την προετοιμασία των εργασιών 
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Δεύτερη καινοτομία: ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα είναι ταυτόχρονα Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής.

Ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι η συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, καθώς και 
η κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και εργαλείων για την πραγμάτωση των 
στόχων της Ένωσης. Αρμόζει αφενός να αποφεύγονται αποκλίσεις μεταξύ της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής διακυβερνητικού χαρακτήρα και της κοινοτικής συνιστώσας της. 
Αφετέρου, πρέπει να ενισχυθεί η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας με 
την κινητοποίηση των πρωτοβουλιών και μέσων κοινοτικού χαρακτήρα.

Αυτός ο διττός ρόλος προϋποθέτει ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος χαίρει ταυτόχρονα της 
πολιτικής εμπιστοσύνης του Συμβουλίου και ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, του 
Προέδρου της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό συνάγεται με 
σαφήνεια από τη διαδικασία που οδηγεί στον διορισμό του: καθώς διορίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία με τη συμφωνία του Προέδρου της 
Επιτροπής (άρθρο 18, παράγραφος 1), πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία έγκρισης από την 
Επιτροπή στο σύνολό της (καθώς και στη διαδικασία ακροάσεων, όπως κάθε άλλο μέλος 
της Επιτροπής) - άρθρο 17, παράγραφος 7, της ΣΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να τον εξαναγκάσει σε παραίτηση με την ίδια 
διαδικασία, πράγμα που συνεπάγεται ότι σε περίπτωση που του αφαιρεθούν τα 
καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής μέσω πρότασης μομφής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, χρειάζεται επίσης απόφαση με ειδική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για την εξασφάλιση της παραίτησής του.

Η σημασία των σχέσεων πολιτικής εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων θεσμικών 
οργάνων και του Ύπατου Εκπροσώπου είναι προφανής. Πρέπει να υπογραμμιστεί ιδίως η 
σημασία της έκθεσης του Προέδρου της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου για την 
ομαλή λειτουργία της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Η τρίτη καινοτομία: ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα μπορεί να βασίζεται σε μια «ευρωπαϊκή 
υπηρεσία εξωτερικής δράσης».

Αυτή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του νέου θεσμικού οικοδομήματος στον τομέα της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η έκθεση, που προετοιμάζεται στην Επιτροπή 
Συνταγματικών Υποθέσεων, θα διατυπώσει το όραμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
την ΕΥΕΔ.
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Η τέταρτη καινοτομία αφορά την εκπροσώπηση, με την οποία ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
είναι άμεσα επιφορτισμένος δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας, ενώ βάσει της 
υφιστάμενης Συνθήκης δεν κάνει άλλο από το να συνδράμει την προεδρία του 
Συμβουλίου.

Με βάση αυτό είναι πρόδηλο ότι η Συνθήκη μεταμορφώνει θεμελιωδώς τη λειτουργία 
του Ύπατου Εκπροσώπου. Πράγματι, θα έχει ως καθήκον τη διεξαγωγή της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (περιλαμβανομένης της κοινής πολιτικής 
ασφάλειας και άμυνας) της Ένωσης, στην κατάρτιση της οποίας συμβάλλει με τις 
προτάσεις του, όπως και στην εκτέλεσή της ως εντολοδόχος του Συμβουλίου. Αφετέρου, 
πρέπει να μεριμνά για τη συνοχή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Αυτός είναι ο 
λόγος που αναλαμβάνει εντός της Επιτροπής τις ευθύνες της στον τομέα των εξωτερικών 
σχέσεων και του συντονισμού των άλλων πτυχών της εξωτερικής δράσης.

Ο διττός ρόλος του και η υποστήριξη από μια ενιαία υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα του 
επιτρέψουν λογικά να εξασφαλίσει τη συνοχή, τη συνέχεια, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του συνόλου της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

2.2. Η υφιστάμενη Συνθήκη δεν εκχωρεί στον Ύπατο Εκπρόσωπο δικαίωμα πρωτοβουλίας. Η 
μελλοντική ΣΕΕ καλύπτει αυτό το κενό. Στην κατάρτιση της ΚΕΠΠΑ, τόσο τα κράτη 
μέλη όσο και ο Ύπατος Εκπρόσωπος με την υποστήριξη της Επιτροπής μπορούν να 
προσφύγουν στο Συμβούλιο και να υποβάλουν αντιστοίχως πρωτοβουλίες ή προτάσεις. 
Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί πως στο άρθρο 22 καθορίζεται ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
και η Επιτροπή μπορούν να υποβάλουν κοινές προτάσεις στο πλαίσιο της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες, αυτές 
οι κοινές προτάσεις είναι μάλιστα υποχρεωτικές: έγκριση περιοριστικών μέτρων (άρθρο 
215, παράγραφος 2), λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης 
(άρθρο 222, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ)

Η φιλοσοφία της Συνθήκης συνεπάγεται, επομένως, ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος 
εναρμονίζει στο μέτρου του δυνατού τη δράση του με αυτήν της Επιτροπής. Η Συνθήκη 
της Λισαβόνας παρακινεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να δρουν με κοινή 
συμφωνία και να διατυπώνουν συνδυασμένες και δη κοινές προτάσεις –αυτό ισχύει τόσο 
για το σκέλος της ΚΕΠΠΑ όσο και για το «κοινοτικοποιημένο» σκέλος– ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η συνοχή του συνόλου της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, να διευκολυνθεί ή έγκριση των προτεινόμενων πράξεων.

2.3. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα έχει υπερβολικά φορτωμένο πρόγραμμα, όπως καταδεικνύει ο 
αριθμός των συνεδριάσεων στις οποίες καλείται να συμμετέχει λόγω των αρμοδιοτήτων 
του που καθορίζονται βάσει των Συνθηκών: Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, εκπροσώπηση της Ένωσης στο πλαίσιο της 
ΚΕΠΠΑ, προάσπιση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο... Επιβάλλεται να ληφθούν πρακτικά μέτρα για να 
διευκολυνθεί το έργο του. Μεταξύ άλλων:

– ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου μπορεί, 
κατόπιν αιτήματος του Ύπατου Εκπροσώπου, να προεδρεύει του Συμβουλίου 
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Εξωτερικών Υποθέσεων όταν απουσιάζει ο ίδιος· ομοίως, ο Ύπατος Εκπρόσωπος θα 
έχει τη δυνατότητα να αναθέτει στους υπουργούς Εξωτερικών της προεδρικής 
Τρόικας ορισμένες αποστολές της ΚΕΠΠΑ, περιλαμβανομένης της αποστολής 
εκπροσώπησης·

– άλλα μέλη της Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του 
Συμβουλίου και να επιφορτίζονται με την προάσπιση της θέσης της Επιτροπής (κατά 
τρόπο συντονισμένο με τον Ύπατο Εκπρόσωπο) γεγονός που θα διευκόλυνε την 
άσκηση της προεδρίας. Ομοίως, άλλα μέλη της Επιτροπής μπορούν να επιφορτιστούν 
με την εξωτερική εκπροσώπηση στους κοινοτικούς τομείς·

– για την ΚΕΠΠΑ, η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι το Συμβούλιο μπορεί να 
ορίσει, βάσει πρότασης του Ύπατου Εκπροσώπου, ειδικούς εντεταλμένους (άρθρο 33
της ΣΕΕ). Επί του παρόντος, αυτοί οι εντεταλμένοι αναλαμβάνουν περιφερειακή 
αποστολή. Η νέα Συνθήκη αντιλαμβάνεται τον ρόλο τους σε συνάρτηση με τον
«ειδικό εντεταλμένο για συγκεκριμένα θέματα πολιτικής». Λαμβάνοντας υπόψη τη 
δημιουργία πρεσβειών της Ένωσης, θα αμβλυνθεί η ανάγκη να υπάρχουν ειδικοί 
περιφερειακοί εντεταλμένοι· αντιθέτως, εξετάζεται το ενδεχόμενο να τους ανατεθούν 
οριζόντιες αποστολές. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν επίσης να επιφορτιστούν με 
ορισμένα καθήκοντα εξωτερικής εκπροσώπησης που συνδέονται με την εντολή τους. 
Αυτοί οι ειδικοί εντεταλμένοι θα εργάζονται υπό την εξουσία του Ύπατου 
Εκπροσώπου και θα μπορούν επίσης να τύχουν ακρόασης από το Κοινοβούλιο. 
Μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ακρόασής τους από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατά τον διορισμό τους.

Σύσταση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη σχέσης πολιτικής 
εμπιστοσύνης μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου 
είναι ουσιώδης για την επιτυχή άσκηση του ρόλου του τελευταίου.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Επιτροπή πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να 
παρουσιάζουν κοινές πρωτοβουλίες, είτε αυτές αφορούν τον τομέα της εξωτερικής 
δράσης, είτε τον πιο περιορισμένο τομέα της ΚΕΠΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η 
συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ σε συνάρτηση με το κοινό ευρωπαϊκό γενικό 
συμφέρον.

Επιβάλλονται μέτρα για την ελάφρυνση, σε πρακτικό επίπεδο, του φόρτου του 
Ύπατου Εκπροσώπου.

3. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της εξωτερικής δράσης 
ενισχύεται επίσης

Το άρθρο 36 της ΕΕ καθορίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στα θέματα της ΚΕΠΠΑ. Ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος πρέπει να διαβουλεύεται με το Κοινοβούλιο σχετικά με τις βασικές 
πτυχές και τις θεμελιώδεις επιλογές της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ και να το ενημερώνει για την 
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εξέλιξη αυτών των πολιτικών. Πρέπει να μεριμνά ώστε οι απόψεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου «να λαμβάνονται δεόντως υπόψη». Οι ειδικοί εντεταλμένοι πρέπει επίσης να 
συμμετέχουν στην ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μπορεί επίσης να διατυπώνει συστάσεις προς το Συμβούλιο και τον Ύπατο Εκπρόσωπο τόσο 
για θέματα ΚΕΠΠΑ όσο και για θέματα ΚΠΑΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
διοργανώνει δύο φορές τον χρόνο συζήτηση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης, που 
αναλαμβάνει τις διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες της ΚΕΠΠΑ, δεδομένου ότι 
καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών δαπανών.

Πρέπει, επίσης, να ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης διεθνών
συμφωνιών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τομείς της εξωτερικής δράσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ασκεί τα συνήθη του προνόμια: συμμετέχει στην έγκριση των νομοθετικών πράξεων 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις Συνθήκες (κανονικά με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, που εφαρμόζεται ακόμη και σε θέματα εξωτερικού εμπορίου. 
Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συμφωνίες, πρέπει να 
δίνει την έγκρισή του πριν από την υιοθέτηση από το Συμβούλιο: α) των συμφωνιών 
σύνδεσης, β) της συμφωνίας προσχώρησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γ) των συμφωνιών που δημιουργούν ειδικό θεσμικό πλαίσιο, 
οργανώνοντας διαδικασίες συνεργασίας, δ) των συμφωνιών που έχουν σημαντικές 
δημοσιονομικές συνέπειες για την Ένωση και ε) των συμφωνιών που καλύπτουν τομείς στους 
οποίους εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία (ή η ειδική νομοθετική διαδικασία, 
όπου αυτό απαιτείται).

Ενδείκνυται να δημιουργηθεί μια στενή σύνδεση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Ύπατου Εκπροσώπου, ο οποίος θα πρέπει να προσκαλείται τακτικά να συμμετάσχει στις 
συζητήσεις στην Ολομέλεια –πέραν των δύο ετήσιων συζητήσεων σχετικά με την εξέλιξη της 
ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ– αλλά και στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτή η 
πρακτική θα πρέπει να επεκταθεί στους ειδικούς εντεταλμένους και στους Επιτρόπους που 
είναι αρμόδιοι για ειδικούς τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, καθώς και σε ορισμένους 
ιθύνοντες της ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης) που κατέχουν θέσεις των 
οποίων η πολιτική σπουδαιότητα είναι προφανής. Εξάλλου, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει προφανώς να συμμορφωθεί στις ανάγκες διακριτικότητας όσον αφορά τη μεταχείριση 
ορισμένων ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την ΚΕΠΠΑ, ιδίως στον τομέα της άμυνας1, 
μπορεί παράλληλα να αναλάβει ένα νέο ρόλο σε θέματα εξωτερικής δράσης, οργανώνοντας 
ένα νέο τύπο «δημόσιων ακροάσεων» όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, με τη συμμετοχή 
των υπευθύνων των διαφόρων θεσμικών οργάνων ή της ΕΥΕΔ, των εκπροσώπων τρίτων 
χωρών ή διεθνών οργανώσεων κ.λπ.

4. Η Συνθήκη καθορίζει τρεις κατηγορίες αποφάσεων στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης 
                                               
1 Η έναρξη ισχύος της νέας Συνθήκης θα απαιτήσει εξάλλου την αναθεώρηση της διοργανικής συμφωνίας 
σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον 
τομέα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας (Διοργανική Συμφωνία της 20ης Νοεμβρίου 2002 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
ευαίσθητες πληροφορίες του Συμβουλίου στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας).

Adlib Express Watermark



DT\764564EL.doc 43/49 PE407.666v02-00

EL

της Ένωσης:

– αποφάσεις στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης στο σύνολό της (άρθρο 22 της ΣΕΕ),
– αποφάσεις στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ (άρθρο 26 της ΣΕΕ),
– αποφάσεις σε τομείς της εξωτερικής δράσης πέραν της ΚΕΠΠΑ.

4.1. Οι αποφάσεις στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης στο σύνολό της (άρθρο 22 της ΣΕΕ)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό των 
στρατηγικών συμφερόντων και στόχων της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής δράσης στο 
σύνολό της (άρθρο 22, παράγραφος 1, της ΣΕΕ) που δύνανται να αφορούν την ΚΕΠΠΑ 
ή τους άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης. Αποφασίζει ομόφωνα, με απόφαση του 
Συμβουλίου, που εγκρίνεται σύμφωνα με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που ισχύουν για κάθε 
τομέα.

4.2. Οι αποφάσεις στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ (άρθρο 26 της ΣΕΕ)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τις αποφάσεις που προσδιορίζουν τα στρατηγικά 
συμφέροντα καθώς και τους στόχους και τους γενικούς προσανατολισμούς της ΚΕΠΠΑ
(άρθρο 26, παράγραφος 1, της ΣΕΕ). Το Συμβούλιο καταρτίζει την ΚΕΠΠΑ και 
λαμβάνει τις αποφάσεις που είναι αναγκαίες για τον καθορισμό και την εφαρμογή της. 
Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται επίσης ομόφωνα (άρθρο 26, παράγραφος 2).

Το Συμβούλιο λαμβάνει επίσης τις αποφάσεις σχετικά με τις δράσεις που πρέπει να 
αναληφθούν (άρθρο 28, παράγραφος 1) και τις αποφάσεις σχετικά με τη θέση της 
Ένωσης για ειδικά θέματα γεωγραφικής ή θεματικής φύσεως (άρθρο 29, παράγραφος 1). 
Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται επίσης από το Συμβούλιο ομόφωνα (άρθρο 31, 
παράγραφος 1), εκτός αν βασίζονται σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 
αφορά τα στρατηγικά συμφέροντα και στόχους της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο
22, παράγραφος 1, αν λαμβάνονται κατόπιν πρότασης του Ύπατου Εκπροσώπου μετά 
από ειδικό αίτημα που του απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή 
κατόπιν πρωτοβουλίας του Ύπατου Εκπροσώπου), ή αν εφαρμόζουν μια απόφαση που 
καθορίζει μια δράση ή θέση της ΕΕ (άρθρο 31, παράγραφος 2). Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, ομόφωνα, ότι οι αποφάσεις που αναφέρονται ανωτέρω 
θα λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία. Ωστόσο, καμία από αυτές τις εξαιρέσεις δεν 
εφαρμόζεται, αν οι εν λόγω αποφάσεις έχουν συνέπειες στον στρατιωτικό τομέα ή στον 
τομέα της άμυνας.

Οι αποφάσεις διορισμού ειδικού εντεταλμένου λαμβάνονται επίσης με ειδική πλειοψηφία
(άρθρο 33).

Η απόφαση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 
λαμβάνεται από το Συμβούλιο ομόφωνα, κατόπιν πρότασης του Ύπατου Εκπροσώπου 
και με την έγκριση της Επιτροπής και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο
27, παράγραφος 3) (βλ. κατωτέρω).

Το Συμβούλιο εγκρίνει επίσης ομόφωνα (σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο) την απόφαση με την οποία θεσπίζονται οι διαδικασίες για την ταχεία 
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πρόσβαση στις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για επείγουσες πρωτοβουλίες 
στον τομέα της ΚΕΠΠΑ. Αντιθέτως, οι αποφάσεις για τις λεπτομερείς ρυθμίσεις της 
ίδρυσης και της χρηματοδότησης του Ταμείου Εκκίνησης, καθώς και για τη διαχείρισή 
του και τον δημοσιονομικό του έλεγχο λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία (άρθρο 41 της 
ΣΕΕ)

Οι αποφάσεις με τις οποίες το Συμβούλιο εγκρίνει τις διεθνείς συμφωνίες στον τομέα της 
ΚΕΠΠΑ υπόκεινται επίσης, κατά κανόνα, στην ομοφωνία.

4.3. Οι αποφάσεις σε άλλους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΚΕΠΠΑ

Ο γενικός κανόνας του άρθρου 22, παράγραφος 1, σύμφωνα με τον οποίο το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα αποφάσεις που προσδιορίζουν τα στρατηγικά συμφέροντα 
και στόχους της Ένωσης, εφαρμόζεται επίσης για τους λοιπούς, πλην της ΚΕΠΠΑ,
τομείς της εξωτερικής δράσης. Ο ορισμός όμως και η εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για 
τους τομείς αυτούς εμπίπτει στο πλαίσιο των τρεχουσών «κοινοτικοποιημένων» 
διαδικασιών: τις νομοθετικές πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με τη συνήθη ή ειδική 
νομοθετική διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Συνθήκη· τη σύναψη διεθνών 
συμφωνιών για τις οποίες αποφασίζει το Συμβούλιο κατά κανόνα με ειδική πλειοψηφία, 
αφού έχει πρώτα εξασφαλίσει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ομοφωνία 
είναι ωστόσο ο κανόνας σε ό,τι αφορά ορισμένες συμφωνίες σε θέματα κοινής εμπορικής 
πολιτικής: εμπόριο των υπηρεσιών, εμπορικές πτυχές της πνευματικής ιδιοκτησίας και 
άμεσες ξένες επενδύσεις, όταν αυτές οι συμφωνίες εμπεριέχουν διατάξεις για τις οποίες 
απαιτείται ομοφωνία για την έγκριση των κανόνων σε εσωτερικό επίπεδο (άρθρο 207, 
παράγραφος 4, της ΣΛΕΕ)· εμπόριο των πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, 
όταν αυτές οι συμφωνίες ενδέχεται να πλήξουν την πολιτιστική και γλωσσική 
πολυμορφία της Ένωσης, καθώς και για τις συμφωνίες στον τομέα των κοινωνικών 
υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και της υγείας υπό ορισμένες συνθήκες (άρθρο 207, 
παράγραφος 4, εδάφιο β, της ΣΛΕΕ). Εγκρίνονται, επίσης, με ομοφωνία οι συμφωνίες 
σύνδεσης, οι συμφωνίες οικονομικής, χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας με τις 
υποψήφιες προς ένταξη χώρες και οι συμφωνίες σε τομείς για τους οποίους απαιτείται η 
ομοφωνία σε εσωτερικό επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και για τη συμφωνία προσχώρησης στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (της οποίας η απόφαση έγκρισης 
πρέπει επίσης να εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους συνταγματικούς 
κανόνες τους προτού τεθεί σε ισχύ) – βλ. άρθρο 218, παράγραφος 8, της ΣΛΕΕ.

Σύσταση

Κάθε απόφαση σε θέματα ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να επισημαίνει με σαφήνεια 
σε ποιο πλαίσιο (και δυνάμει ποιου άρθρου της Συνθήκης) λαμβάνεται προκειμένου να 
διευκρινίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται τόσο στην κατάρτισή της όσο 
και στην εκτέλεσή της.

5. Η εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Συνθηκών, τρεις διαστάσεις:
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– Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διασφαλίζει, «υπό την ιδιότητά του αυτή 
και στο επίπεδό του», την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης για τα θέματα που 
άπτονται της ΚΕΠΠΑ, «με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ύπατου 
Εκπροσώπου» (άρθρο 15, παράγραφος 6, της ΣΕΕ)·

– ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ «εκπροσωπεί την Ένωση για ζητήματα που 
εμπίπτουν στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας». «Διεξάγει τον 
πολιτικό διάλογο με τρίτους εξ ονόματος της Ένωσης και εκφράζει τη θέση της 
Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και στις διεθνείς διασκέψεις.» (άρθρο 27, 
παράγραφος 2, της ΣΕΕ)·

– η Επιτροπή διασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, «πλην της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και άλλων περιπτώσεων που 
προβλέπονται στις Συνθήκες» (άρθρο 17 της ΣΕΕ). Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει την 
ευθύνη της εξωτερικής εκπροσώπησης για θέματα που άπτονται των κοινοτικών 
αρμοδιοτήτων·

– σε ό,τι αφορά το ευρώ, η Συνθήκη ορίζει ότι το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της 
Επιτροπής, μπορεί να εγκρίνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να αναλάβει την ενιαία 
εκπροσώπηση στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και διασκέψεις. Το 
Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 
Δικαιολογημένα η Επιτροπή επέμεινε σε πρόσφατη ανακοίνωση1 στο γεγονός ότι για 
να ευθυγραμμιστεί ο ρόλος του ευρώ σε διεθνές επίπεδο με το οικονομικό του βάρος 
έπρεπε «να αναπτύξει κοινές θέσεις και να εδραιώσει την εκπροσώπησή της, 
καταλαμβάνοντας αργότερα μια ενιαία έδρα στους σχετικούς διεθνείς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς και φόρα».

Εκ πρώτης όψεως, η Συνθήκη δεν αποσαφηνίζει πλήρως την ελαφρώς συγκεχυμένη 
κατάσταση, η οποία προκάλεσε την περίφημη ερώτηση που αποδίδεται στον Henry Kissinger 
– «η Ευρώπη, τι αριθμό τηλεφώνου έχει;». Πρέπει, ωστόσο, να αμβλύνουμε αυτή την 
εντύπωση: πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι σε όλα τα κράτη μέλη υπάρχουν επίσης πολλές 
πολιτικές θέσεις με ευθύνες εκπροσώπησης σε διεθνές επίπεδο.

Υπό το πρίσμα αυτό, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου θα ασκεί περισσότερο καθήκοντα εκπροσώπησης. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, 
όπως επισημαίνει η έκφραση «... υπό την ιδιότητά του αυτή και στο επίπεδό του...» ότι θα 
πρέπει, ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση αυτού 
του θεσμικού οργάνου στο επίπεδο της ΚΕΠΠΑ. Θα ήταν λοιπόν σε θέση να εκπροσωπεί την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις επαφές σε επίπεδο ΚΕΠΠΑ με ξένους αρχηγούς κρατών ή να 
εξασφαλίζει τη διεξαγωγή και/ή εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε διεθνείς 
συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου, όπως πράττει επί του παρόντος ο πρωθυπουργός του κράτους
μέλους που προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό, όμως, δεν του εξασφαλίζει 
αρμοδιότητα ανάληψης πρωτοβουλιών στην ΚΕΠΠΑ ή καθεστώς προνομιακού συνομιλητή 
για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων εξ ονόματος της Ένωσης. Διότι αυτή η λειτουργία σαφώς 
ανατίθεται, σε ό,τι αφορά την ΚΕΠΠΑ, στον Ύπατο Εκπρόσωπο.

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2008 με αφορμή τη δέκατη επέτειο της εισαγωγής του ευρώ.
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Στην πράξη, πέραν των διατάξεων που επισημάνθηκαν ήδη ανωτέρω, ιδίως του άρθρου 27, 
παράγραφος 2, της ΣΕΕ, η πρώτη παράγραφος αυτού του ίδιου άρθρου αναθέτει στον Ύπατο 
Εκπρόσωπο τη λειτουργία να συμβάλλει με τις προτάσεις του στην κατάρτιση αυτής της 
πολιτικής και στην εκτέλεσή της «ως εντολοδόχος του Συμβουλίου». Το κείμενο προσθέτει 
ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος δρα παρομοίως σε ό,τι αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας και 
άμυνας.

Μπορούμε, επομένως, να συμπεράνουμε ότι εναπόκειται στον Ύπατο Εκπρόσωπο να 
εκπροσωπεί την ΕΕ σε όλα όσα αφορούν την προετοιμασία και την εκτέλεση της ΚΕΠΠΑ –
μεταξύ άλλων, της πολιτικής για την άμυνα– περιλαμβανομένης επομένως της διεξαγωγής
του διαλόγου με τις τρίτες χώρες και της έκφρασης της γνώμης της ΕΕ στους διεθνείς 
οργανισμούς.

Η συνέπεια της δημιουργίας των θέσεων του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
Ύπατου Εκπροσώπου είναι ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν αναθέτει πλέον κανέναν ρόλο 
σε θέματα εκπροσώπησης της ΕΕ ούτε στον πρωθυπουργό του κράτους μέλους που ασκεί την 
προεδρία, ούτε στον υπουργό του των Εξωτερικών, που δεν προεδρεύει πλέον του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτό δεν εμποδίζει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να αναθέτουν στον πρωθυπουργό και στον υπουργό 
Εξωτερικών του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου ορισμένες 
αποστολές εκπροσώπησης.

Αυτό αποσαφηνίζει, επομένως, τον ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου ως Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης της ΕΕ στο εξωτερικό, με 
εξαίρεση την ΚΕΠΠΑ.

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής, η 
Συνθήκη ορίζει ότι «είναι επιφορτισμένος, εντός της Επιτροπής, για την άσκηση των 
καθηκόντων της στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και για τον συντονισμό των άλλων 
πτυχών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.» Η οργάνωση της Επιτροπής παραμένει πάντως 
προνόμιο του Προέδρου της Επιτροπής. Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος υπόκειται στην εξουσία του Προέδρου της Επιτροπής και στους ισχύοντες 
κανόνες του σώματος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί, επομένως, να αποφασίσει να 
προεδρεύσει ο ίδιος των συνεδριάσεων των Επιτρόπων που είναι αρμόδιοι για θέματα που 
άπτονται της εξωτερικής δράσης.

Η εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης στους τομείς που άπτονται αυτού του θεσμικού 
οργάνου θα διασφαλίζεται:

– είτε άμεσα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής – ιδίως σε επίπεδο πρωθυπουργών·

– είτε από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένος με τις ευθύνες της 
Επιτροπής στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και του συντονισμού των άλλων τομέων 
της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, επομένως, φυσικό να εκπροσωπεί 
επίσης την Ένωση στο εξωτερικό όσον αφορά την «κοινοτική» πτυχή των εξωτερικών 
σχέσεων της Ένωσης, σε υπουργικό επίπεδο, πόσο δε μάλλον που ενίοτε αυτές οι πτυχές 
μπορούν να συμβαδίζουν με ζητήματα που άπτονται της ΚΕΠΠΑ·
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– είτε σε ό,τι αφορά τα ειδικά χαρτοφυλάκια που ενέχουν μια εξωτερική διάσταση, από έναν 
από τους θεματικούς επιτρόπους (πράγματι, ο Ύπατος Εκπρόσωπος συντονίζει τις άλλες 
πτυχές των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, δεν αντικαθιστά όμως τους επιτρόπους που 
είναι αρμόδιοι για το εξωτερικό εμπόριο, την ανάπτυξη, κ.λπ.).

Αυτή η ερμηνεία επιβεβαιώνεται από την ανάγνωση του άρθρου 218, παράγραφος 3, της 
ΣΛΕΕ αναφορικά με τη διαπραγμάτευση των διεθνών συμφωνιών: «3. Η Επιτροπή, ή ο 
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας 
όταν η σχεδιαζόμενη συμφωνία αφορά αποκλειστικά ή κυρίως την κοινή εξωτερική πολιτική 
και πολιτική ασφαλείας, υποβάλλει συστάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο εκδίδει απόφαση που 
επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων και ορίζει, ανάλογα με το αντικείμενο της 
σχεδιαζόμενης συμφωνίας, τον διαπραγματευτή ή τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής 
ομάδας της Ένωσης».

Φαίνεται λογικό ο διαπραγματευτής συμφωνιών που εμπίπτουν αποκλειστικώς ή κατά βάση 
στην ΚΕΠΠΑ να είναι είτε άμεσα ο Ύπατος Εκπρόσωπος είτε κάποιος που τελεί υπό την 
αιγίδα του, ή από κοινού ο ίδιος και η Επιτροπή, στις δε άλλες περιπτώσεις να είναι ο ίδιος με 
την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής ή η Επιτροπή μέσω του αρμόδιου για τον εν 
λόγω τομέα Επιτρόπου, σύμφωνα με την πρόταση της ίδιας της Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη τα προηγούμενα, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κατεύθυνση που να 
πλησιάζει την υπόθεση εργασίας, που διατυπώθηκε στην αρχή του κεφαλαίου.

Σύσταση:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η εξωτερική εκπροσώπηση της ΕΕ πρέπει να 
διαρθρωθεί με βάση τους ακόλουθους άξονες:

– ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναλαμβάνει ρόλο εκπροσώπησης της ΕΕ 
στο επίπεδο της ΚΕΠΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχει εξουσίες πολιτικής διεύθυνσης· σε 
αυτό προστίθεται, αν προκύψει, ένας ειδικός ρόλος εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, κυρίως στο επίπεδο των επαφών με τους αρχηγούς κρατών των τρίτων 
χωρών·

– η Επιτροπή –ιδίως ο Πρόεδρός της– πρέπει να έχει ένα ρόλο εκπροσώπησης στο 
επίπεδο των εξωτερικών σχέσεων συνολικά και των τομεακών πολιτικών, που 
περιλαμβάνονται στην εξωτερική δράση της ΕΕ (εξωτερικό εμπόριο, ανάπτυξη, 
κ.λπ.)

– ο Ύπατος Εκπρόσωπος πρέπει ταυτόχρονα να έχει καθοδηγητικό ρόλο
(πρωτοβουλίας και εκτελεστικό) στην ΚΕΠΠΑ, κυρίως εκπροσωπώντας την Ένωση 
στις επαφές με τρίτους και στους διεθνείς οργανισμούς· αυτό περιλαμβάνει την 
ανάληψη επίσης του ρόλου που επί του παρόντος ασκείται από τον προεδρεύοντα 
του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (καταρχήν από τον υπουργό Εξωτερικών 
του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία)· έχει επίσης έναν ρόλο εκπροσώπησης 
στο επίπεδο του συνόλου της εξωτερικής δράσης ή των λοιπών πλην ΚΕΠΠΑ 
τομέων αυτής, θα είναι όμως υπό την εξουσία του Προέδρου της Επιτροπής και θα 
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υποβάλλεται στις αποφάσεις του σώματος των Επιτρόπων όσον αφορά τις άλλες 
πτυχές της εξωτερικής δράσης.

Ο προεδρεύων του Συμβουλίου καθώς και του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων –
ειδικότερα ο πρωθυπουργός της χώρας που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου– θα 
δύναται επίσης να κληθεί να ασκήσει λειτουργίες εκπροσώπησης της ΕΕ σε διεθνές 
επίπεδο, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή με τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο.

6. Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)

Στο επίπεδο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, ειδικού τομέα της ΚΕΠΠΑ, η 
Συνθήκη της Λισαβόνας σημειώνει επίσης σημαντικά βήματα προόδου, κυρίως σε ό,τι αφορά 
τη δυνατότητα καθιέρωσης, για τα κράτη μέλη που έχουν την πολιτική βούληση και τις 
στρατιωτικές δυνατότητες για να το πράξουν, μόνιμης θεσμικής συνεργασίας στον τομέα της 
άμυνας, που δύναται να οδηγήσει σε βάθος χρόνου σε κοινή άμυνα.

Σε θεσμικό, όμως, επίπεδο, με εξαίρεση την εμπλοκή του Ύπατου Εκπροσώπου μέσω των 
νέων του καθηκόντων, οι τροποποιήσεις δεν είναι ουσιαστικές.

Πράγματι, δεν παύει να πρόκειται για έναν κατεξοχήν διακυβερνητικό τομέα, στον οποίο τα 
κράτη μέλη αποφασίζουν με ομοφωνία για την πλειονότητα των ζητημάτων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ως ρόλο την επισήμανση των στρατηγικών συμφερόντων της 
Ένωσης, τον καθορισμό των στόχων και τον προσδιορισμό των γενικών κατευθύνσεων της 
ΚΕΠΠΑ, μεταξύ άλλων, για τα ζητήματα που έχουν συνέπειες σε θέματα άμυνας στους 
γενικούς όρους του άρθρου 2, παράγραφος 1, της ΣΕΕ. Επιπλέον, σε αυτό εναπόκειται, όταν 
έλθει η στιγμή, να λάβει την απόφαση μετάβασης σε μια πραγματική κοινή άμυνα (άρθρο 42, 
παράγραφος 2). Μια τέτοια απόφαση πρέπει να ληφθεί με ομοφωνία και να εγκριθεί από όλα 
τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους ειδικούς συνταγματικούς κανόνες τους, για να παραχθούν 
αποτελέσματα.

Όλες οι άλλες αποφάσεις καθορισμού και εφαρμογής της ΚΠΑΑ εναπόκεινται στο 
Συμβούλιο, σχεδόν πάντοτε με ομοφωνία (κανονικά κατόπιν πρότασης ή σε διαβούλευση με 
τον Ύπατο Εκπρόσωπο). Οι εξαιρέσεις: η απόφαση δημιουργίας μιας μόνιμης θεσμικής 
συνεργασίας σε θέματα άμυνας για τα κράτη μέλη που έχουν την πολιτική βούληση και τα 
αναγκαία στρατιωτικά μέσα· η απόφαση που αφορά τον καθορισμό του καθεστώτος, της 
έδρας και των λεπτομερών ρυθμίσεων λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξοπλισμού.

Ο ουσιαστικός ρόλος του Συμβουλίου σε θέματα ΚΠΑΑ θέτει εξάλλου ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα: το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων πρέπει να επιλαμβάνεται των θεμάτων 
άμυνας ή μήπως πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική σύνθεση του Συμβουλίου με τους 
υπουργούς Άμυνας; Το γεγονός ότι η ΚΠΑΑ αποτελεί αναπόσπαστο σκέλος της ΚΕΠΠΑ, για 
την οποία η Συνθήκη ορίζει ότι αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, με την 
ιδιαιτερότητα ότι την προεδρία του ασκεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος, και ότι ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος είναι επίσης αρμόδιος για την εκτέλεση της ΚΠΑΑ και την εξωτερική 
εκπροσώπηση σε αυτόν τον τομέα, συνηγορεί υπέρ του να αναλάβει το Συμβούλιο 
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Εξωτερικών Υποθέσεων τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου σε θέματα ΚΠΑΑ, φυσικά με τη 
συμμετοχή των υπουργών Άμυνας, όταν πρόκειται να συζητηθούν ειδικά θέματα σε αυτόν 
τον τομέα. Η ίδια αρχή πρέπει, άλλωστε, να πρυτανεύει σε ό,τι αφορά την εσωτερική 
οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον συγκεκριμένο τομέα.

Σε αυτόν τον τομέα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ειδικό ρόλο, εκτός από το γενικό 
καθήκον με το οποίο είναι επιφορτισμένος ο Ύπατος Εκπρόσωπος να τηρεί ενήμερο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις βασικές εξελίξεις της ΚΕΠΠΑ και να λαμβάνει υπόψη τις 
απόψεις του. Στον τομέα της ΚΠΑΑ, και η ίδια η Επιτροπή έχει μόνο συμπληρωματικό ρόλο 
υποβολής πρότασης μαζί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο (όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των 
μέσων της Ένωσης για αποστολές σε αυτόν τον τομέα (άρθρο 42, παράγραφος 4) και 
συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξοπλισμού, αν προκύψει (άρθρο 45, παράγραφος 
2)).

Σύσταση

Για να διασφαλιστεί η συνοχή της εξωτερικής πολιτικής και του σκέλους της για την 
άμυνα, τα θέματα που αφορούν την ΚΠΑΑ πρέπει συγχρόνως να εξετάζονται στο 
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στο οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν οι υπουργοί 
Άμυνας, όταν συγκεκριμένα ζητήματα σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνονται επίσης στην 
ημερήσια διάταξη.
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