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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«∆εν είµαι υπέρµαχος των συχνών αλλαγών στους νόµους και στα συντάγµατα, αλλά οι
νόµοι και οι θεσµοί πρέπει να παρακολουθούν την πρόοδο του ανθρώπινου νου.
Καθώς ο ανθρώπινος νους αναπτύσσεται και φωτίζεται, καθώς γίνονται νέες
ανακαλύψεις και ανακαλύπτονται νέες αλήθειες, και οι τρόποι και οι απόψεις

αλλάζουν µε την αλλαγή των συνθηκών, οι θεσµοί πρέπει και αυτοί να προοδεύουν για
να συµβαδίζουν µε την εποχή τους. Το να ζητάµε από την πολιτισµένη κοινωνία να
παραµείνει υπό το καθεστώς των προγόνων της είναι σαν να απαιτούµε από έναν

άνδρα να συνεχίσει να φορά το πανωφόρι που του έκανε όταν ήταν παιδί.»

Thomas Jefferson

I. Πρόλογος

1. Πριν από περισσότερο από πενήντα χρόνια, η δήλωση Schuman σηµατοδότησε την
απαρχή ενός φιλόδοξου σχεδίου: την ένωση των Ευρωπαίων, διασπασµένων επί αιώνες
εξαιτίας αδελφοκτόνων πολέµων, γύρω από ένα κοινό σχέδιο.

Για την επιτυχία του σχεδίου αυτού, έπρεπε να αντιµετωπισθούν τα τρία ζητήµατα που
τέθηκαν µε ωµό τρόπο στο τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου: πώς να τεθούν υπό έλεγχο τα
εσωτερικά δαιµόνια που είχαν προκαλέσει τις µεγαλύτερες καταστροφές στην ήπειρό µας,
πώς να αποκτήσει και πάλι η Ευρώπη µίας πρώτης τάξεως θέση στο παγκόσµιο στερέωµα,
πώς να επιτευχθεί µία οικονοµική κατάσταση που θα εξασφάλιζε τη διατήρηση µίας
σταθερής δηµοκρατίας.

Η ιστορία των τελευταίων πέντε δεκαετιών είναι το χρονικό µίας επιτυχίας. Η Ευρώπη
κατάφερε να θεµελιώσει ένα πολιτικό σύστηµα βασισµένο στις αρχές της ελευθερίας, της
πολυφωνίας και της ανοχής· συµφιλίωσε τους εχθρούς του παρελθόντος, µε αποτέλεσµα τη
µεγαλύτερη περίοδο ειρήνης στη σύγχρονη εποχή· κατέστησε δυνατή την επίτευξη υψηλών
επιπέδων υλικής ευηµερίας και κοινωνικής προόδου για τους Ευρωπαίους· συνέβαλε στην
κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσµατος που χώριζε τους ελεύθερους Ευρωπαίους από
τους καταπιεσµένους. Ωστόσο, όλα αυτά τα επιτεύγµατα της ευρωπαϊκής οικοδόµησης δεν
πρέπει να µας κάνουν να ξεχνούµε τους πραγµατικούς στόχους του εγχειρήµατος: την
αποδυνάµωση των υπερβολών των εθνικισµών, πραγµατικού καρκινώµατος της σύγχρονης
Ευρώπης· την προάσπιση της δηµοκρατίας ως συστήµατος συγκερασµού των διαφορετικών
απόψεων σε µία πολυφωνική κοινωνία και ως µέσου για να αποκτήσει η Ευρώπη µία δυνατή
και ισχυρή φωνή για την προάσπιση των ιδεών, των αξιών και των συµφερόντων της.
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Η Ευρώπη, όµως, δεν πρέπει να αρκεστεί στα όσα πέτυχε: πρέπει να αντιµετωπίσει τις νέες
προκλήσεις των αρχών του 21ου αιώνα, και ειδικότερα τον ρόλο της Ένωσης στη διεθνή
πολιτική, την παγκοσµιοποίηση, τη διεύρυνση, το ευρώ, την εσωτερική και εξωτερική
ασφάλεια στην ήπειρό µας, την τροµοκρατία, τις µεταναστευτικές ροές, την εκπαίδευση, την
τεχνολογική πρόοδο, τον ρατσισµό, την ξενοφοβία και τον κοινωνικό αποκλεισµό.

Από την ίδρυση της πρώτης Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άνθρακα και Χάλυβα: συνθήκη των
Παρισίων της 18.4.1951), στην οποία συµµετείχαν έξι χώρες της δυτικής Ευρώπης1, το
κοινοτικό οικοδόµηµα επεκτάθηκε σε εικοσιπέντε ευρωπαϊκά κράτη2, το δε πεδίο δράσης του
επεκτάθηκε σε νέους τοµείς µέσω της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ) (συνθήκες της Ρώµης της
25.3.1957), και στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνθήκη του Μάαστριχτ της
7.2.1992).

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την εκλογή του µε καθολική ψηφοφορία από το 1979,
επιδίωξε πάντοτε τον εκδηµοκρατισµό και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της
διαφάνειας της λειτουργίας της µελλούµενης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγκρίνοντας στις
14.2.1984, το πρώτο σχέδιο συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το λεγόµενο
σχέδιο Spinelli, όπως ονοµάσθηκε από το όνοµα του εισηγητή του), το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο δροµολόγησε µία σειρά διαδοχικών µεταρρυθµίσεων στα επόµενα είκοσι
χρόνια, οι οποίες έλαβαν σάρκα και οστά  µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη3, τη συνθήκη του
Μάαστριχτ4, τη συνθήκη του Άµστερνταµ5, τη συνθήκη της Νίκαιας6 και σήµερα τη συνθήκη
για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης7.

Σε καθένα από τα στάδια αυτά, µε πρωτοβουλία της Συνταγµατικής Επιτροπής, η οποία
µετονοµάσθηκε στη συνέχεια το 1999 σε Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετέσχε ενεργά στο προπαρασκευαστικό έργο προβληµατισµού
και προέβη στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των διαφόρων ∆ιακυβερνητικών
∆ιασκέψεων (∆∆)8.

                                                
1 Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Λουξεµβούργο.
2 Στα έξι πρώτα κράτη µέλη προστέθηκαν τα εξής: ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία το 1973, Ελλάδα το
1981, Ισπανία και Πορτογαλία το 1986, Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία το 1995, Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία,
Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική ∆ηµοκρατία το 2004.
3 Συνθήκη του Λουξεµβούργου της 17.2.1986, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 1.7.1987.
4 Υπογράφηκε στις 7.2.1992, τέθηκε σε ισχύ στις 1.11.1993.
5 Υπογράφηκε στις 2.10.1997, τέθηκε σε ισχύ στις 1.5.1999.
6 Υπογράφηκε στις 26.2.2001, τέθηκε σε ισχύ στις 1.2.2003.
7 Πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώµη στις 29.10.2004, ξεκινώντας µια περίοδο κυρώσεων διάρκειας περίπου 2
ετών.
8 Αναφέρονται αφενός τα προπαρασκευαστικά ψηφίσµατα της ∆∆ και αφετέρου τα ψηφίσµατα αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων της.
- Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη:

. ψήφισµα της 14.2.1984: έκθεση και σχέδιο συνθήκης Spinelli (ΕΕ C 77 της 19.3.1984, σ. 33)

. ψηφίσµατα της 16.1.1986: έκθεση Planas (ΕΕ C 36 της 17.2.1986, σ. 144)
και της 17.4.1986 (ΕΕ C 120 της 20.5.1986, σ. 96)

- Συνθήκη του Μάαστριχτ
. ψηφίσµατα σχετικά µε την έκθεση D. Martin των

14.3.1990 (ΕΕ C 96 της 17.4.1990, σ. 114),
11.7.1990 (ΕΕ C 231 της 17.9.1990, σ. 97)
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Προασπίστηκε εξαρχής την ιδέα της διασάφησης και της βελτίωσης της συνταγµατικής
βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαίτηση που γινόταν ολοένα και πιο επιτακτική υπό την
πίεση των διαδοχικών διευρύνσεων, οι οποίες θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την
πολιτική διάσταση της ολοκλήρωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίωξε τρεις διαφορετικούς αλλά αλληλένδετους στόχους:

Καταρχάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδίωξε τη διασάφηση και, όπου ήταν αναγκαίο, την
ενίσχυση των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ισχυρίσθηκε µε συνέπεια ότι οι εξουσίες πρέπει να ανατίθενται στην Ένωση και να
ασκούνται από την Ένωση βάσει της αρχής της επικουρικότητας, δηλαδή η Ένωση πρέπει να
ασκεί τις αρµοδιότητες εκείνες – και µόνον αυτές – που µπορούν να υλοποιηθούν
αποτελεσµατικότερα µέσω κοινών πολιτικών παρά µέσω της µεµονωµένης δράσης των
κρατών µελών.

∆εύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισχυρίσθηκε ότι οι αρµοδιότητες που ασκούνται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υλοποιούνται µε περισσότερη αποτελεσµατικότητα. Άσκησε
ιδιαίτερη κριτική στην πρακτική της οµοφωνίας στο Συµβούλιο, µε το επιχείρηµα ότι, όταν
έχει συµφωνηθεί η εφαρµογή µίας πολιτικής από κοινού, δεν είναι λογικό να αναγνωρίζεται
σε καθένα από τα κράτη που απαρτίζουν την Ένωση δικαίωµα παρεµπόδισης της λήψης
αποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης την ενίσχυση του ρόλου της
Επιτροπής όσον αφορά την υλοποίηση των συµφωνηθεισών πολιτικών, υπό την επιφύλαξη
κατάλληλης εξέτασης και ελέγχου.

Τρίτον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε περισσότερο δηµοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αρµοδιότητες που εκχώρησαν τα εθνικά κοινοβούλια στην Ένωση,
µέσω της κύρωσης των συνθηκών, δεν πρέπει να ασκούνται µόνον από το Συµβούλιο
(δηλαδή του υπουργούς των κρατών µελών). Η απώλεια κοινοβουλευτικής εξουσίας σε
εθνικό επίπεδο πρέπει να αντισταθµισθεί µε την αύξηση της κοινοβουλευτικής εξουσίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λόγω των ανάµικτων, και εµφανώς ανεπαρκών, αποτελεσµάτων των συνθηκών του
Άµστερνταµ και της Νίκαιας απέναντι στην πρόκληση του διπλασιασµού του αριθµού των
κρατών µελών αλλά και της συνέχισης της εµβάθυνσης της Ένωσης, κατέστη ολοένα και πιο
προφανές ότι η εφαρµοζόµενη µέθοδος αναθεώρησης των συνθηκών δεν ήταν πλέον σε θέση
να προσφέρει πραγµατικές απαντήσεις στην εξέλιξη της Ευρώπης.
                                                                                                                                                        

και της 22.11.1990 (ΕΕ C 324 της 24.12.1990, σ. 219)
. ψήφισµα της 7.4.1992: έκθεση D. Martin (ΕΕ C 125 της 18.5.1992, σ. 81)

- Συνθήκη του Άµστερνταµ
. ψηφίσµατα της 17.5.1995: έκθεση D. Martin/Bourlanges (ΕΕ C 151 της 19.6.1995, σ. 56)

και της 13.3.1996: έκθεση Dury/Maij-Weggen (ΕΕ C 96 της 1.4.1996, σ. 77)
. ψήφισµα της 19.11.1997: έκθεση Méndez de Vigo/Τσάτσου (ΕΕ C 371 της 8.12.1997, σ. 99)

- Συνθήκη της Νίκαιας
. ψηφίσµατα σχετικά µε την έκθεση ∆ηµητρακόπουλου /Leinen των 18.11.1999 (ΕΕ C 189 της 7.7.2000, σ.
222),

3.2.2000 (ΕΕ C 309 της 27.10.2000, σ. 85)
και της 13.4.2000 (ΕΕ C 40 της 7.2.2001, σ. 409)

. ψήφισµα της 31.5.2001: έκθεση Méndez de Vigo/Seguro (ΕΕ C 47E της 21.2.2002, σ. 108)
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Η διαπίστωση αυτή είχε ήδη γίνει µε σαφήνεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1997, στο
ψήφισµά του της 19ης Νοεµβρίου (σχετικά µε την έκθεση των Iñigo Méndez de Vigo και
∆ηµητρίου Τσάτσου, βλέπε ανωτέρω υποσηµείωση αριθ. 8), που δροµολόγησε στην ουσία τον
πολιτικό προβληµατισµό που επρόκειτο να οδηγήσει το 1999 στην επεξεργασία, µε
πρωτοβουλία της γερµανικής Προεδρίας του Συµβουλίου, του µοντέλου της Συνέλευσης –
που εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά στην κατάρτιση του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Αφού επιδίωξε τη συνεργασία µε τα εθνικά κοινοβούλια, κατά το προπαρασκευαστικό
στάδιο των ∆∆9, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρώτο πρότεινε10, βασιζόµενο στο προηγούµενο
που είχε δηµιουργηθεί κατά την επεξεργασία του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης11, τη σύγκληση µίας Συνέλευσης απαρτιζόµενης από αντιπροσώπους
των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών µελών, των εθνικών κοινοβουλίων και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και της Επιτροπής. Σε αυτήν κλήθηκαν επίσης να
συµµετάσχουν ως πλήρη µέλη οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων των
υποψήφιων για ένταξη κρατών. Υπό την προεδρία του Valéry Giscard d'Estaing, και µε
αντιπροέδρους τους Giuliano Amato και Jean-Luc Dehaene, η Συνέλευση ανέλαβε να
εκπονήσει ένα προσχέδιο Συντάγµατος, το οποίο θα αποτελούσε τη βάση των εργασιών της
επακόλουθης ∆∆.

Η γόνιµη εµπειρία της Συνέλευσης για τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων άνοιξε
στην πραγµατικότητα τον δρόµο για τη σύσταση µίας παρόµοιας Συνέλευσης για την
προετοιµασία των εργασιών της νέας ∆∆. Πράγµατι, η Συνέλευση για τον Χάρτη είχε
λειτουργήσει καλά και είχε αποδείξει ότι ήταν σε θέση να επεξεργασθεί ένα σχέδιο που θα
µπορούσε να τύχει της αποδοχής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Ο ανοικτός
χαρακτήρας και η διαφάνεια των εργασιών της καθώς και η ποιότητα των ανταλλαγών είχαν
διευκολύνει επίσης την επίτευξη συναίνεσης, οι ρίζες της οποίας βρίσκονταν στη δυνατότητα
καθενός να εκφράσει τις απόψεις του και στη συνέχεια να κατανοήσει τις απόψεις των
άλλων.

                                                
9 Αρκεί να υπενθυµίσουµε εδώ τη ∆ιάσκεψη των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που
πραγµατοποιήθηκε στη Ρώµη από τις 27 έως τις 30.11.1990, τις διοργανικές διασκέψεις που οργανώθηκαν
παράλληλα µε τις ∆∆ σχετικά µε την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και την Πολιτική Ένωση, που
οδήγησαν στη συνθήκη του Μάαστριχτ, τη συµµετοχή αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
οµάδα προβληµατισµού που προηγήθηκε της ∆∆ του Άµστερνταµ, και τη συµµετοχή τους στις καθεαυτό
εργασίες της εν λόγω ∆∆, και τέλος τη συµµετοχή τους ως παρατηρητών στην προπαρασκευαστική οµάδα στη
∆∆ της Νίκαιας.
10 Ψήφισµα της 25.10.2000 (έκθεση Olivier Duhamel σχετικά µε τη συνταγµατοποίηση των συνθηκών), που
επιβεβαιώθηκε µε το ψήφισµα της 31.5.2001 (έκθεση Méndez de Vigo/Seguro σχετικά µε την [αξιολόγηση] της
συνθήκης της Νίκαιας και το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
11 Η ιδέα υιοθέτησης του Χάρτη, που αποτελεί σήµερα το Μέρος II του σχεδίου Συντάγµατος, ανήκει στη
γερµανική Προεδρία του Συµβουλίου, η οποία πέτυχε την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Κολονίας στις 3 και 4.6.1999. Ο τρόπος επεξεργασίας του Χάρτη αποφασίσθηκε επίσης στο πλαίσιο του ίδιου
Συµβουλίου, και αποσαφηνίσθηκε κατά την επακόλουθη συνάντηση στο Τάµπερε στις 15 και 16.10.1999. Τότε
αποφασίσθηκε η σύσταση µίας οµάδας – που ονοµάσθηκε στη συνέχεια Συνέλευση – µε τη συµµετοχή των
τεσσάρων φορέων που συµµετείχαν και στη Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης, χωρίς όµως τη συµµετοχή
των υποψήφιων για ένταξη κρατών.
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Η Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης επιβεβαίωσε το βάσιµο της επιλογής της µεθόδου
αυτής, καθώς κατάφερε να παρουσιάσει, έπειτα από δεκαέξι µήνες, ένα συναινετικό κείµενο,
καρπό έντονων συζητήσεων, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν επίσης από τον στενό διάλογο µε την
κοινωνία των πολιτών.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χάρη στις εργασίες της Επιτροπής
Συνταγµατικών Υποθέσεων, άσκησε σηµαντική επιρροή στο περιεχόµενο του σχεδίου
συνταγµατικής συνθήκης12, το οποίο η ∆∆ τροποποίησε σε ελάχιστα σηµεία. Κατά τη
διάρκεια της εν λόγω ∆∆, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συµµετέσχε για πρώτη φορά πλήρως
στις εργασίες µέσω του Προέδρου του Pat Cox και του αντιπροσώπου του Iñigo Méndez de
Vigo, που διαδέχθηκαν στη συνέχεια οι Elmar Brok και Klaus Hänsch.

II. Οι καινοτοµίες της νέας συνταγµατικής συνθήκης σε σχέση µε τις ισχύουσες
συνθήκες και η συνεισφορά της στο σηµερινό κεκτηµένο

Το νέο Σύνταγµα που προτείνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιέχει µεγάλο αριθµό
σηµαντικών µεταρρυθµίσεων και βελτιώσεων σε σχέση µε το ισχύον σύνταγµα (δηλαδή το
σύνολο των αλληλοεπικαλυπτόµενων συνθηκών που αποτελούν επί του παρόντος ένα de
facto σύνταγµα). Φυσικά, αποτελεί συµβιβασµό, και µάλιστα ιδιαίτερα προσεκτικό σε
ορισµένα θέµατα. Ωστόσο, είναι ένας συµβιβασµός που οδηγεί την Ευρώπη προς τα εµπρός,
που εκπονήθηκε ύστερα από µακρές και δηµόσιες συζητήσεις στις οποίες επικράτησε
πολυφωνία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, και οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε
από τις εκλεγµένες κυβερνήσεις των 25 κρατών µελών. Καθένα από τα κράτη µέλη επιθυµεί
το Σύνταγµα αυτό να αποτελέσει τη βάση της κοινής µελλοντικής συνεργασίας στην Ευρώπη.

                                                
12 . Ψήφισµα της 16.3.2000: έκθεση Duff/Voggenhuber, σχετικά µε την κατάρτιση Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 377, της 29.12.2000, σ. 329)
. Απόφαση της 14.11.2000: έκθεση Duff/Voggenhuber, σχετικά µε την έγκριση του Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 223, της 8.8.2001, σ. 74)

. Ψήφισµα της 23.10.2002: έκθεση Duff, σχετικά µε τον αντίκτυπο του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε το µελλοντικό καθεστώς του (ΕΕ C 300E, της 11.12.2003, σ.
432)

. Ψήφισµα της 29.11.2001: έκθεση Leinen/Méndez de Vigo, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Laeken και το µέλλον της Ένωσης (ΕΕ C 153, 27.6.2002, σ. 310(E))

. Ψήφισµα της 25.10.2001: έκθεση Poos σχετικά µε τη µεταρρύθµιση του Συµβουλίου (ΕΕ C 112, 9.5.2002,
σ. 317 (E))

. Ψήφισµα της 14.3.2002: έκθεση Carnero González σχετικά µε τη νοµική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ C 47, 27.2.2003, σ. 594 (E))

. Ψήφισµα της 7.2.2002: έκθεση Napolitano σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και των εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικοδόµησης (ΕΕ C 284, 21.11.2002, σ. 322
(E))

. Ψήφισµα της 16.5.2002: έκθεση Lamassoure σχετικά µε την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών (ΕΕ C 180, 31.7.2003, σ. 493 (E))

. Ψήφισµα της 17.12.2002: έκθεση Bourlanges σχετικά µε την τυπολογία των νοµικών πράξεων και την
ιεράρχηση των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ C 31, της 5.2.2004, σ. 126)

. Ψήφισµα της 14.1.2003: έκθεση Napolitano σχετικά µε τον ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών
στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση (ΕΕ C 38E, της 12.2.2004, σ. 167)

. Ψήφισµα της 24.9.2003 που αφορά το σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος για την Ευρώπη και
περιέχει τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη σύγκληση της ∆ιακυβερνητικής
∆ιάσκεψης (∆∆) (ΕΕ C 77E της 26.3.2004, σ. 255)
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1. Μία συνταγµατική συνθήκη για την Ένωση

1.1. Ενίοτε τίθεται το ερώτηµα εάν πρόκειται για Σύνταγµα ή για Συνθήκη. Είναι καλύτερα
να αποφύγουµε τον ανούσιο διάλογο σχετικά µε ένα ζήτηµα που δεν τίθεται πραγµατικά:
αναµφίβολα πρόκειται τυπικά για συνθήκη, η οποία θα εγκριθεί και θα κυρωθεί σύµφωνα
µε τους κανόνες που ισχύουν για την τροποποίηση των συνθηκών. ∆εν θα µπορούσε να
ήταν κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, από τη φύση και το περιεχόµενό της, η συνθήκη αυτή
θεσπίζει ένα πραγµατικό Σύνταγµα.

1.2. Η συνταγµατική συνθήκη καθορίζει τη φύση, τις αξίες και τις αρχές που καθοδηγούν τη
δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)· περιγράφει τις αρµοδιότητες της Ένωσης· θεσπίζει
τα όργανά της, παρουσιάζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, προσδιορίζει τις πράξεις
της· προσδιορίζει τα δικαιώµατα των πολιτών σε σχέση µε την ΕΕ· προβλέπει τους
κανόνες για την αναθεώρησή της κλπ. Αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος ενός συντάγµατος:
να προσδιορίζει τους όρους και τα όρια άσκησης της εξουσίας στο πλαίσιο µίας
πολιτικής οντότητας και να εγγυάται τα δικαιώµατα των πολιτών.

1.3. Αυτό συµβαίνει ήδη σε µεγάλο βαθµό µε τις ισχύουσες συνθήκες: η Ένωση διέθετε το
σύνταγµά της, το οποίο προέκυπτε από τις συνθήκες που τη δηµιούργησαν, όπως κάθε
πολιτική οντότητα έχει το δικό της σύνταγµα. Απλοποιώντας τις συνθήκες, καθιστώντας
τη δοµή τους καλύτερα κατανοητή, αποδίδοντάς τους έναν χαρακτήρα ιδιαίτερα επίσηµο,
κάνουµε ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της διασάφησης του συστήµατος,
της αύξησης της διαφάνειας και της βελτίωσης του εύληπτου χαρακτήρα του για τους
πολίτες.

1.4. Υπό το πρίσµα αυτό, και αντίθετα προς τις ανησυχίες ορισµένων, το γεγονός ότι η
Ένωση αποκτά Σύνταγµα δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι οδηγούµαστε στη
δηµιουργία ενός συγκεντρωτικού «υπερκράτους», που θα σηµατοδοτήσει αναπόφευκτα
το τέλος των εθνικών κρατών και θα µεταβάλει ανεπίστρεπτα τη φύση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (υπάρχουν πολλά παραδείγµατα διεθνών οργανισµών των οποίων η ιδρυτική
συνθήκη ονοµάζεται σύνταγµα, όπως συµβαίνει µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας
(∆ΟΕ), την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ή τη λιγότερο γνωστή Παγκόσµια
Ταχυδροµική Ένωση (ΠΤΕ)). Αντίθετα, υπό την έννοια αυτή, το Σύνταγµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί επιπλέον επίσηµη εγγύηση για τα κράτη µέλη και τους
πολίτες έναντι τυχόν παρεκκλίσεων της κοινοτικής δράσης.

1.5. ∆ικαιολογηµένα µπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι το Μέρος III της συνταγµατικής
συνθήκης έπρεπε να είχε επανεξετασθεί σε σηµαντικό βαθµό, καθώς πολλές από τις
διατάξεις του δεν έχουν πραγµατικά συνταγµατική φύση, είναι υπερβολικά λεπτοµερείς
και περίπλοκες και δεν έπρεπε να έχουν θέση σε ένα πραγµατικό Σύνταγµα. Όµως, κάτι
τέτοιο δεν περιλαµβανόταν στα καθήκοντα που είχαν ανατεθεί στη Συνέλευση. Ωστόσο,
η απλοποίηση είναι προφανής: όλες οι διατάξεις συγκεντρώθηκαν σε ένα ενιαίο,
συνεκτικό και δοµηµένο έγγραφο, και η απλή ανάγνωση των Μερών I και II, που
περιέχουν τις καθεαυτό «συνταγµατικές» πτυχές, παρέχει στον πολίτη µία αρκετά σαφή
και απλή γενική θεώρηση της πολιτικής πραγµατικότητας της Ένωσης και των
δικαιωµάτων του.
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1.6. Η έκταση του Μέρους III έδωσε αφορµή στο επικριτικό σχόλιο ότι το Σύνταγµα είναι
υπερβολικά λεπτοµερές και περίπλοκο σε σύγκριση, λόγου χάρη, µε το Σύνταγµα των
Ηνωµένων Πολιτειών. Αυτό συµβαίνει επειδή το Μέρος III, όπως και οι προγενέστερες
συνθήκες, αναλύει λεπτοµερώς, για κάθε τοµέα πολιτικής, τους στόχους της δράσης της
ΕΕ, περιορίζοντάς την. Τα όργανα της ΕΕ δεν έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν «εν
λευκώ» χωρίς περιορισµούς σε οποιονδήποτε τοµέα πολιτικής.

2. Μία και µόνη οντότητα: η Ευρωπαϊκή Ένωση

2.1. Ένα πολύ σηµαντικό βήµα προόδου όσον αφορά τη διαφάνεια και την κατανόηση εκ
µέρους των πολιτών της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας είναι η συγχώνευση των
διαφορετικών συνθηκών σε ένα ενιαίο έγγραφο και η µετάβαση από µία εξαιρετικά
πολύπλοκη πραγµατικότητα, µε διαφορετικές αλληλοεπικαλυπτόµενες οντότητες
(Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κοινότητα), σε µία και µόνη οντότητα, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, που διαθέτει (ενιαία) νοµική προσωπικότητα σε διεθνές επίπεδο, γεγονός που θα
αυξήσει την αποτελεσµατικότητα και την προβολή της δράσης της Ένωσης στον τοµέα
αυτό. Η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από την κατάργηση της δοµής των τριών πυλώνων
[κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), ∆ικαιοσύνη και
Εσωτερικές Υποθέσεις (∆ΕΥ) και Κοινότητα], οι οποίοι συγχωνεύονται στο ενιαίο σώµα
της Ένωσης, µε ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο, και τη γενίκευση της κοινοτικής µεθόδου.
Ωστόσο, στον τοµέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας
(συµπεριλαµβανοµένης της άµυνας) εξακολουθούν να προβλέπονται ειδικές διαδικασίες
λήψης αποφάσεων, όπως απαιτείται από την ειδική φύση του θέµατος αυτού.

Εποµένως, µε το Σύνταγµα έχουµε µία και µόνη συνθήκη, µία και µόνη οντότητα: την
Ευρωπαϊκή Ένωση13.

2.2. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει, σε προσήκουσα θέση και ειδικότερα στο άρθρο I-8, τα
σύµβολα της Ένωσης, δηλαδή τη σηµαία της (χρώµατος κυανού µε έναν κύκλο δώδεκα
χρυσών αστεριών στο κέντρο), τον ύµνο της («Ωδή στη Χαρά» του Μπετόβεν),το
έµβληµά της (Ενότητα στην πολυµορφία), το νόµισµά της (το ευρώ) και την Ηµέρα της
Ευρώπης (9 Μαΐου), µε στόχο την καλύτερη αναγνώριση της Ένωσης από τους πολίτες
της και την ενίσχυσή του αισθήµατός τους ότι έχουν κοινό πεπρωµένο.

                                                
13 Σηµειώνεται ότι η συνθήκη Ευρατόµ δεν επηρεάζεται από το Σύνταγµα, µολονότι ορισµένες διατάξεις της
τροποποιούνται από το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συνθήκης Ευρατόµ, προκειµένου να καταστούν
συµβατές µε το συνταγµατικό κείµενο.
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συνταγµατική συνθήκη συµπληρώνεται από έναν
αποπροσανατολιστικό αριθµό πρωτοκόλλων, παραρτηµάτων και δηλώσεων. Συγκεκριµένα πρόκειται για 36
πρωτόκολλα (29 εκ των οποίων ισχύουν ήδη, όπως αυτό του Σένγκεν, ενώ 8 είναι καινούρια και αφορούν
θέµατα όπως ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων, οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,
µεταβατικές διατάξεις που αφορούν τα όργανα, τη διαρθρωµένη µόνιµη συνεργασία σε θέµατα άµυνας κλπ.), 2
παραρτήµατα (ήδη ισχύοντα, που αφορούν τον κατάλογο των γεωργικών προϊόντων και των κατάλογο των
υπερπόντιων χωρών και εδαφών) και 46 δηλώσεις. Επισήµως, τα πρωτόκολλα αυτά πρέπει επίσης να κυρωθούν
από όλα τα κράτη µέλη και έχουν την ίδια νοµική ισχύ µε τη συνταγµατική συνθήκη. Αντίθετα, οι δηλώσεις δεν
είναι νοµικά δεσµευτικές και δεν απαιτείται η κύρωσή τους από τα κράτη µέλη.
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3. Σαφής ορισµός των αξιών, των αρχών και των στόχων της Ένωσης

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σύνταγµα ξεκινά µε τα άρθρα που καθορίζουν τη φύση, τις
αξίες και τις αρχές επί των οποίων ερείδεται η Ένωση, καθώς και τους στόχους που πρέπει
να επιδιώξει µε τη δράση της.

3.1. Το άρθρο µε το οποίο ξεκινά το Σύνταγµα κατοχυρώνει τη διπλή νοµιµότητα της
Ένωσης, η οποία βασίζεται στη βούληση των πολιτών και των κρατών. Απορρίπτοντας
άλλες έννοιες του παρελθόντος και επενδύοντας στην έννοια των πολιτών, το Σύνταγµα
δίνει έµφαση στο άτοµο, δηλαδή στους άνδρες και τις γυναίκες που έχουν δικαιώµατα
και υποχρεώσεις και είναι πολίτες της Ένωσης επειδή είναι πολίτες ενός κράτους µέλους
και, ως εκ τούτου, διαθέτουν το συµπληρωµατικό σύνολο των δικαιωµάτων που τους
απονέµει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Το πρώτο άρθρο του Συντάγµατος περιγράφει τις βάσεις επί των οποίων ερείδεται η
ευρωπαϊκή οικοδόµηση: τα κράτη µέλη αναθέτουν αρµοδιότητες στην Ένωση για την
επίτευξη κοινών στόχων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ένωση συντονίζει τις πολιτικές των
κρατών µελών που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων αυτών· οι αρµοδιότητες που
µεταβιβάσθηκαν ασκούνται από τα όργανα της Ένωσης. Οµοίως, η Ένωση δεσµεύεται
να σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών µελών, δηλαδή τα θεµελιώδη στοιχεία της
εσωτερικής πολιτικής δοµής τους. Με τον τρόπο αυτό, η Ένωση εκδηλώνει τον σεβασµό
της απέναντι στις αποφάσεις που µπορεί να λαµβάνει κάθε κράτος µέλος σχετικά µε τον
εδαφικό καταµερισµό της εξουσίας – από τον καθορισµό των συνόρων του έως την
περιφερειακή ή τοπική αυτονοµία -, τη διατήρηση της δηµόσιας τάξης και τη διαφύλαξη
της εθνικής ασφάλειας. Τέλος, το Σύνταγµα κατοχυρώνει την αρχή της ειλικρινούς
συνεργασίας µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών για την επίτευξη των κοινών
στόχων τους.

Τα συνταγµατικά θεµέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι στερεά: πρόκειται για
τις αξίες που αποτελούν τη βάση και το σηµείο αναφοράς κάθε δράσης των οργάνων της
Ένωσης.

3.2. Σύµφωνα µε το δεύτερο άρθρο του Συντάγµατος, οι αξίες επί των οποίων θεµελιώνεται η
ευρωπαϊκή οικοδόµηση είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δηµοκρατία, η
ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των µελών µειονοτήτων. Οι αξίες αυτές
συνιστούν εξάλλου κριτήριο αναφοράς για µελλοντικές προσχωρήσεις και µπορούν να
αποτελέσουν τη βάση για την επιβολή κυρώσεων σε κράτη µέλη που τις παραβιάζουν
κατά τρόπο σοβαρό και διαρκή.

Μαζί µε τις αρχές αξίες αυτές, η Ένωση βασίζεται σε αρχές που καθοδηγούν τη δράση
της: τον πλουραλισµό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την
αλληλεγγύη και την ισότητα των δύο φύλων.
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Τέλος, η Ένωση επιδιώκει πολιτικούς στόχους, οι οποίοι δικαιολογούν την ύπαρξή της.
Συνοπτικά, οι στόχοι αυτοί είναι η ειρήνη, η προώθηση των αξιών της και η ευηµερία
των λαών και συγκεκριµενοποιούνται στο τρίτο άρθρο του Συντάγµατος µέσω
πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών στόχων, τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης όσο
και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων.

Έτσι, σε εσωτερικό επίπεδο, η Ένωση παρέχει στους πολίτες της έναν χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης και µία εσωτερική αγορά βασισµένη στον ελεύθερο και
ανόθευτο ανταγωνισµό. Εργάζεται για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Ευρώπης, µε γνώµονα
την ισόρροπη οικονοµική µεγέθυνση και τη σταθερότητα των τιµών, µία άκρως
ανταγωνιστική οικονοµία της αγοράς µε στόχο την πλήρη απασχόληση και την
κοινωνική πρόοδο, και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του
περιβάλλοντος. Επίσης προάγει την επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. Τέλος,
καταπολεµά τον κοινωνικό αποκλεισµό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική
δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη
µεταξύ γενεών και την προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού. Προωθεί την
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών
µελών. Σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας της και µερινά
για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Σε διεθνές επίπεδο, η Ένωση συµβάλλει στην ειρήνη, στην ασφάλεια, στη βιώσιµη
ανάπτυξη του πλανήτη, στην αλληλεγγύη και στον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ λαών.
Συµβάλλει επίσης στο ελεύθερο και δίκαιο εµπόριο, στην εξάλειψη της φτώχειας και
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και ιδίως των δικαιωµάτων του παιδιού,
καθώς και στην τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου, και ιδίως του Χάρτη των
Ηνωµένων Εθνών.

Οι στόχοι αυτοί αποτελούν εποµένως το βασικό πολιτικό πρόγραµµα επί του οποίου
βασίζεται η ίδρυση της Ένωσης. Η Ένωση πρέπει να τους επιδιώξει µε κατάλληλα µέσα,
χρησιµοποιώντας τις αρµοδιότητες που της ανατίθενται από το Σύνταγµα.

Εποµένως, οι αξίες και οι αρχές αποτελούν το ηθικό θεµέλιο της Ένωσης, το οποίο
αποκτά ειδικότερα υπόσταση µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων που
ενσωµατώνεται στο Μέρος II του Συντάγµατος. Οι στόχοι που της αποδίδονται
αποτελούν τον λόγο ύπαρξης της Ένωσης και τον λόγο για τον οποίο τα κράτη µέλη
αποφάσισαν να ιδρύσουν την Ένωση. Κάθε ενέργειά της υπαγορεύεται από αυτές τις
αξίες και αρχές και από αυτούς τους στόχους. Ακόµη και αν οι αξίες, οι αρχές και οι
στόχοι που προσδιορίζονται στα άρθρα αυτά δεν είναι απολύτως καινούριοι, ορισµένοι
δεν είχαν διατυπωθεί ποτέ µε σαφήνεια και δεν είχαν αποτελέσει ποτέ αντικείµενο
κωδικοποίησης και συστηµατοποίησης. Το έργο αυτό διεκπεραιώνει το Σύνταγµα, και
πρόκειται για ένα σηµαντικό βήµα προκειµένου να αποκτήσουν οι πολίτες µία σαφή και
εξαιρετικά συµβολική αντίληψη του τι σηµαίνει η Ένωση.

3.3. Αξίζει να υπογραµµίσουµε σχετικά ότι η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (∆∆) περιορίσθηκε
ουσιαστικά να ακολουθήσει το κείµενο της Συνέλευσης στο θέµα αυτό, εισάγοντας
µόνον µικρές τροποποιήσεις, τις οποίες µπορεί εύκολα να αποδεχθεί το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: την προσθήκη των δικαιωµάτων των προσώπων που είναι µέλη
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µειονοτήτων στις αξίες της Ένωσης, την αναφορά της ισότητας γυναικών και ανδρών
στις αρχές, τη συµπερίληψη της «νοµισµατικής σταθερότητας» στους στόχους της
Ένωσης µαζί µε εκείνον της «άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς
µε στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο».

4. Οι πολίτες στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικοδόµησης: η ενσωµάτωση του Χάρτη των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο Σύνταγµα

4.1. Η ενσωµάτωση του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο Μέρος II του Συντάγµατος
σηµαίνει την πλήρη αναγνώριση του γεγονότος ότι οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο
της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Μέσω της ενσωµάτωσης αυτής, ο Χάρτης αποκτά νοµικά
δεσµευτική ισχύ, δεσµεύοντας νοµικά αφενός τα ευρωπαϊκά όργανα στο πλαίσιο της
άσκησης των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, και αφετέρου τα κράτη µέλη, αλλά µόνον
εφόσον ενεργούν κατ’ εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου. Πρόκειται εποµένως για µία
συµπληρωµατική εγγύηση που παρέχεται στους πολίτες σε σχέση µε την Ένωση.

Αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι θίγεται η προστασία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων που εγγυάται κάθε εθνικό Σύνταγµα στους πολίτες του σε σχέση µε το
κράτος τους ούτε ισοδυναµεί µε συγκαλυµµένη ανάθεση νέων αρµοδιοτήτων στην
Ένωση, η οποία, κατά τη γνώµη ορισµένων, θα µπορούσε µε τον τρόπο αυτό να
επιβάλλει προσανατολισµούς σε θέµατα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής στα
κράτη µέλη. Η διαβεβαίωση στο Σύνταγµα ότι ο Χάρτης δεν επεκτείνει το πεδίο
εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου πέρα από τις αρµοδιότητες της Ένωσης, δεν
δηµιουργεί καµία νέα αρµοδιότητα και κανένα νέο καθήκον για την Ένωση, και δεν
τροποποιεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που της ανατίθενται από το Σύνταγµα
(άρθρο II - 111) είναι ιδιαίτερα σαφής στο θέµα αυτό.

Ωστόσο, οι ανησυχίες ορισµένων κρατών µελών σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες των
κοινωνικών και οικονοµικών δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται στον Χάρτη οδήγησαν τη
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη να θεσπίσει συµπληρωµατικές εγγυήσεις σε αυτές που είχε
κατοχυρώσει η Συνέλευση κατά ενδεχόµενων υπερβάσεων. Μολονότι µπορεί κανείς να
αµφισβητήσει τη νοµική αναγκαιότητα του διαβήµατος αυτού, που φαίνεται να αγνοεί τις
παγιωµένες εννοιολογικές διαφορές στην ευρωπαϊκή συνταγµατική θεωρία, η
πρωτοβουλία αυτή µπορεί να γίνει αποδεκτή, στον βαθµό που δεν θίγεται η νοµική ισχύς
του Χάρτη.

4.2. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουµε είναι ότι τα δικαιώµατα που προβλέπονται στον
Χάρτη αντιστοιχούν γενικά στην κοινή βάση των θεµελιωδών δικαιωµάτων που
αναγνώριζε ήδη η Ένωση και που απέρρεαν από τις συνταγµατικές παραδόσεις των
κρατών µελών ή την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Το
σηµαντικότερο είναι να διατυπωθούν τα δικαιώµατα αυτά µε τρόπο σαφή και προσιτό
για τους πολίτες και να βεβαιωθεί µε σαφήνεια ότι η Ένωση είναι υποχρεωµένη να τα
σέβεται. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί αναπόφευκτα ο δεσµός µεταξύ των πολιτών
και της Ένωσής τους.
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4.3. Η ενσωµάτωση του Χάρτη στο Σύνταγµα ανακοινώνεται στην αρχή του Συντάγµατος, σε
έναν χωριστό τίτλο αφιερωµένο στα θεµελιώδη δικαιώµατα και την ιθαγένεια της
Ένωσης. Ένα ακόµη βήµα προόδου όσον αφορά την προστασία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων στο επίπεδο της Ένωσης είναι η εντολή του Συντάγµατος ότι η Ένωση
πρέπει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα δικαιώµατα του ανθρώπου (της
οποίας είναι συµβαλλόµενα µέρη όλα τα κράτη µέλη), όπως προτείνει εδώ και καιρό το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί µέσω συµφωνίας µε το Συµβούλιο
της Ευρώπης. Η απόφαση για τη σύναψη της εν λόγω συµφωνίας πρέπει να ληφθεί µε
ειδική πλειοψηφία, κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4.4. Εξάλλου, µπορούν να αναφερθούν και άλλες πτυχές του Συντάγµατος που ενισχύουν τα
δικαιώµατα συµµετοχής των πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτική διαδικασία (όπως η
λαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία ή αίτηµα πολιτών: άρθρο I-46, παράγραφος 4) ή
συµβάλλουν στη βελτίωση της δικαστικής προστασίας των δικαιωµάτων τους
διευκολύνοντας την πρόσβαση στο ∆ικαστήριο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τα σηµαντικά αυτά
βήµατα προκειµένου να καταστεί η Ένωση µία πραγµατική ένωση κρατών και πολιτών.

5. Σαφής και κατανοητή οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης:

5.1. Ένα από τα σηµαντικότερα ερωτήµατα στα οποία έπρεπε να δώσει απάντηση το νέο
συνταγµατικό κείµενο ήταν το «ποιος κάνει τι» στην Ευρώπη. Η διασάφηση αυτή είναι
απαραίτητη προκειµένου να κατανοήσουν οι πολίτες τις πολιτικές ευθύνες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Παρέχει επίσης µία συµπληρωµατική εγγύηση σε όλους όσοι ανησυχούν για τις
υπερβολές των παρεµβάσεων της Ένωσης.

5.2. Για τον σκοπό αυτό, το Σύνταγµα προβαίνει στον καθορισµό των αρµοδιοτήτων της
Ένωσης, οι οποίες κατανέµονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, µε διαφοροποιηµένο
νοµικό καθεστώς και βαθµό κοινοτικής παρέµβασης: αποκλειστικές αρµοδιότητες της
Ένωσης· συντρέχουσες αρµοδιότητες µε τα κράτη µέλη· και δράσεις υποστηρικτικές ή
συµπληρωµατικές της δράσης των κρατών µελών. Λόγω της ιδιαίτερης φύση τους, η
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και ο συντονισµός των οικονοµικών
πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης χρήζουν ειδικών διατάξεων, που δεν
εµπίπτουν στην τριµερή αυτή ταξινόµηση (βλέπε παράρτηµα 1).

Αυτός ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων της Ένωσης υπακούει στη βασική αρχή της
ανάθεσης των αρµοδιοτήτων, δηλαδή ότι η Ένωση διαθέτει µόνον τις αρµοδιότητες που
τις αναθέτουν τα κράτη µέλη στο Σύνταγµα, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που
αυτό ορίζει. Η αρχή αυτή εµποδίζει από τη φύση της την ανάδειξη οποιουδήποτε
συγκεντρωτικού υπερκράτους, καθώς συνεπάγεται ότι όλες οι αρµοδιότητες ανήκουν στα
κράτη, εκτός εάν τις µεταβιβάσουν στην Ένωση.
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5.3. Το Σύνταγµα δεν αυξάνει τις αρµοδιότητες της Ένωσης: οι λιγοστές «καινούριες»
αρµοδιότητες που αναφέρθηκαν αντιστοιχούν κυρίως σε τοµείς στους οποίους η Ένωση
παρενέβαινε ήδη µέσω του άρθρου 308 της Συνθήκης ΕΚ, οι οποίοι προσδιορίζονται
τώρα καλύτερα στο Σύνταγµα. Πράγµατι, οι τροποποιήσεις που εισήχθηκαν στο Μέρος
III αφορούν γενικά την αναγκαιότητα προσαρµογής των διατάξεών του στις νέες
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στις νέες νοµικές πράξεις που θεσπίζονται στο Μέρος
I.

5.4. Επιπλέον, το Σύνταγµα ενισχύει την υποχρέωση της Ένωσης να σέβεται τις αρχές της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της. Η
διασφάλιση της τήρησης των αρχών αυτών ανατίθεται εξάλλου στις κυβερνήσεις στο
επίπεδο του Συµβουλίου και στο Κοινοβούλιο. Μολονότι ο ορισµός των αρχών αυτών
στο Σύνταγµα αντιστοιχεί στον ήδη υπάρχοντα στις ισχύουσες συνθήκες, το πρωτόκολλο
σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας
προβλέπει νέους µηχανισµούς για τη διασφάλιση της τήρησης των αρχών αυτών, ιδίως
ενισχύοντας αισθητά τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων.

5.5. Τα εθνικά κοινοβούλια αποκτούν ειδικότερα το δικαίωµα να ενηµερώνονται σε εύθετο
χρόνο για όλες τις νοµοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες πρέπει να είναι
αιτιολογηµένες από την άποψη της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Έτσι, τα
εθνικά κοινοβούλια µπορούν να ασκήσουν καλύτερα τα δικαιώµατά τους σε εθνικό
επίπεδο, και ενισχύεται ειδικότερα η ικανότητά τους να επηρεάζουν τη δράση της
κυβέρνησής τους σε επίπεδο Συµβουλίου Υπουργών. Εξάλλου, όσον αφορά ειδικότερα
την επικουρικότητα, τα εθνικά κοινοβούλια µπορούν, εντός προθεσµίας έξι εβδοµάδων
από την ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης, να απευθύνουν άµεσα στα όργανα της
Ένωσης αιτιολογηµένη γνώµη εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους εκτιµούν ότι η
πρόταση δεν συνάδει µε την αρχή της επικουρικότητας. Τα όργανα οφείλουν να
λαµβάνουν υπόψη τη γνώµη αυτή. Μάλιστα, ένας µηχανισµός «έγκαιρης
προειδοποίησης» υποχρεώνει την Επιτροπή να επανεξετάσει την πρότασή της, εάν το ένα
τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των ψήφων που διαθέτουν τα εθνικά κοινοβούλια κρίνει
ότι η πρόταση δεν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας.

Τέλος, το πρωτόκολλο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα των κρατών µελών να ασκήσουν
προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου εξ ονόµατος των εθνικών κοινοβουλίων τους ή
σώµατος αντιπροσώπων των εν λόγω κοινοβουλίων (σύµφωνα µε την εσωτερική έννοµη
τάξη τους) λόγω παραβίασης από νοµοθετική πράξη της αρχής της επικουρικότητας. Η
Επιτροπή των Περιφερειών αποκτά επίσης το δικαίωµα να ασκεί τέτοιες προσφυγές όσον
αφορά νοµοθετικές πράξεις για την έκδοση των οποίων το Σύνταγµα προβλέπει τη
διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή των Περιφερειών.

Οι µηχανισµοί αυτοί συνιστούν συµπληρωµατικές εγγυήσεις κατά της ενδεχόµενης
άστοχης άσκησης των αρµοδιοτήτων της Ένωσης και συµβάλλουν σηµαντικά στην
εµβάθυνση του δηµοκρατικού ελέγχου της κοινοτικής νοµοθεσίας.
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5.6. Μολονότι είναι αλήθεια ότι, για να σχηµατίσει κανείς πλήρη εικόνα του τρόπου άσκησης
των αρµοδιοτήτων αυτών στην πράξη, πρέπει να συνδυασθεί ο ορισµός αυτός µε τις
ειδικές διατάξεις του Μέρους III του Συντάγµατος, είναι επίσης αλήθεια ότι µε την απλή
ανάγνωση του Μέρους I ο ευρωπαίος πολίτης µπορεί να έχει ήδη αρκετά σαφή αντίληψη
του ποιος κάνει τι στην Ευρώπη. Πρόκειται για αναµφισβήτητη βελτίωση όσον αφορά τη
διαφάνεια.

5.7. Ως θετικό στοιχείο µπορούµε επίσης να υπογραµµίσουµε ότι το Σύνταγµα εγγυάται την
αναγκαία ευελιξία µέσω µίας διάταξης παρόµοιας µε εκείνης του σηµερινού άρθρου 308,
η οποία επιτρέπει στο Συµβούλιο, σε περίπτωση ανάγκης, να λαµβάνει µέτρα σε τοµείς
στους οποίους η Ένωση δεν έχει αρµοδιότητες. Αυτή η ρήτρα ευελιξίας παρέχει κάθε
εγγύηση στα κράτη µέλη: οµόφωνη απόφαση, χρήση αποκλειστικά για την επίτευξη ενός
από τους στόχους που καθορίζονται στο Σύνταγµα· η διαδικασία εφαρµογής της
καθίσταται δηµοκρατικότερη, καθώς υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και πρέπει να ανακοινώνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα στα εθνικά
κοινοβούλια πριν από τη λήψη της απόφασης.

6. Ανανεωµένο θεσµικό πλαίσιο για µία Ένωση πιο δυνατή, πιο δηµοκρατική και µε
µεγαλύτερη διαφάνεια

Ένα από τα βασικά ζητήµατα που έπρεπε να επιλύσει το Σύνταγµα ήταν η προσαρµογή
των οργάνων της Ένωσης, ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν την νέα κατάσταση
που θα απέρρεε από τη διεύρυνση. Πράγµατι, η θεσµική οργάνωση της Ένωσης
εξακολουθεί σε µεγάλο βαθµό να βασίζεται στις ίδιες δοµές εδώ και πενήντα σχεδόν
χρόνια, παρά το γεγονός ότι τα καθήκοντά της διευρύνθηκαν σηµαντικά και τα κράτη
µέλη της αυξήθηκαν από 6 σε 25. Παρά τις διαδοχικές διακυβερνητικές διασκέψεις, τα
κυριότερα θεσµικά ζητήµατα παρέµεναν ανοικτά, και οι λύσεις που διατυπώθηκαν στη
Νίκαια δεν ήταν ικανοποιητικές για ορισµένους από εκείνους που τις είχαν
διαπραγµατευθεί. Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έπαψε να
επισηµαίνει στην κοινή γνώµη και στους ηγέτες των κρατών µελών την αναγκαιότητα µίας
βαθιάς θεσµικής µεταρρύθµισης, η οποία θα προσέδιδε στην Ένωση αποτελεσµατικά και
δηµοκρατικά όργανα που θα λειτουργούν σε συνθήκες διαφάνειας, διαφυλάσσοντας
παράλληλα τη θεσµική ισορροπία και την κοινοτική µέθοδο: η Επιτροπή προτείνει, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αποφασίζουν, το ∆ικαστήριο εγγυάται την
εφαρµογή των κειµένων που ψηφίζονται.

6.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

(1) Το Σύνταγµα ενισχύει αισθητά τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
µοναδικού ευρωπαϊκού οργάνου που εκπροσωπεί άµεσα τους πολίτες:

- ο ρόλος του ως συννοµοθέτη αναγνωρίζεται πλήρως, µέσω της γενίκευσης της
ισχύουσας διαδικασίας συναπόφασης, η οποία αναβαθµίζεται σε τακτική
νοµοθετική διαδικασία, αλλά και µέσω της ενίσχυσης της συµµετοχής του στις
ειδικές νοµοθετικές διαδικασίες. Στο εξής, οι πολίτες θα γνωρίζουν µε σαφήνεια
ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο ψηφίζεται από το σώµα που τους εκπροσωπεί καθώς και
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από το σώµα που εκπροσωπεί τα κράτη· παράλληλα, στον τοµέα των διεθνών
συµφωνιών, η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται επίσης γενικός
κανόνας·

- αποκτά δικαίωµα πρωτοβουλίας όσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγµατος
και συµµετέχει στη διαδικασία µέσω της Συνέλευσης (εξάλλου, η έγκρισή του είναι
απαραίτητη προκειµένου το Συµβούλιο να µπορέσει να αποφασίσει να µην
συγκαλέσει τη Συνέλευση)·

- οι εξουσίες του σε δηµοσιονοµικά θέµατα, τις οποίες µοιράζεται ισότιµα µε το
Συµβούλιο, επεκτείνονται πλέον στο σύνολο των δαπανών της Ένωσης·

- τα καθήκοντά του όσον αφορά τον πολιτικό έλεγχο διευρύνονται, ιδίως µέσω της
εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής·

- αρκετές αποφάσεις µεγάλης σηµασίας στη ζωή της Ένωσης, οι οποίες ενέπιπταν
µέχρι σήµερα στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Συµβουλίου, υπόκεινται στο
εξής και στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: η απόφαση δροµολόγησης
ενισχυµένης συνεργασίας· η χρησιµοποίηση της ρήτρας ευελιξίας που επιτρέπει
στην Ένωση να λαµβάνει µέτρα που δεν προβλέπονται στο Σύνταγµα για την
επίτευξη των στόχων που αυτό ορίζει· η απόφαση σχετικά µε τη χρησιµοποίηση
των γενικών «γεφυρών» για το πέρασµα από την οµοφωνία στην ειδική
πλειοψηφία ή από τις ειδικές νοµοθετικές διαδικασίες στην τακτική νοµοθετική
διαδικασία· ορισµένες αποφάσεις που επιτρέπουν τη διεύρυνση του πεδίου
εφαρµογής των νοµικών βάσεων που προβλέπονται στο Σύνταγµα, όπως αυτών
που αφορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις·

- ακόµη και στον τοµέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,
στον οποίο δεν έχει αποφασιστικές εξουσίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά
γενικό δικαίωµα ενηµέρωσης και διαβούλευσης.

(2) Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι, εάν εξαιρέσουµε ορισµένους τοµείς στους
οποίους µπορούσε να είχε επιτευχθεί µεγαλύτερη πρόοδος, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο «συναποφασίζει» σε όλους σχεδόν τους τοµείς της κοινοτικής
πολιτικής. Ουσιαστικά αυτό γίνεται για να αποκτήσει υπόσταση η θεµελιώδης
έννοια της διπλής νοµιµότητας της Ένωσης, ως Ένωσης κρατών και πολιτών. Με
τον τρόπο αυτό, το Σύνταγµα εµβαθύνει αναµφισβήτητα και σηµαντικά τη
δηµοκρατική διάσταση της Ένωσης.

(3) Ο αριθµός των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιορίζεται σε 750. Το
Σύνταγµα δεν προβλέπει την κατανοµή των εδρών ανά κράτος µέλος, αλλά αναθέτει
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
κατόπιν έγκρισής του, να αποφασίσει πριν από τις εκλογές του 2009, σχετικά µε την
κατανοµή αυτή βάσει της αρχής της φθίνουσας αναλογικής εκπροσώπησης, µε
ελάχιστο όριο 6 εδρών και µέγιστο όριο 96 εδρών ανά κράτος µέλος (η Συνέλευση
πρότεινε ελάχιστο όριο 4 εδρών και κανένα µέγιστο όριο). Πρόκειται για µία λύση
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που επιτρέπει να αντιµετωπισθεί µε µεγαλύτερη ευελιξία η µελλοντική εξέλιξη της
Ένωσης διαφυλάσσοντας παράλληλα τα συµφέροντα κάθε κράτους µέλους.

6.2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζεται ως αυτόνοµο όργανο που παρέχει στην Ένωση
πολιτική ώθηση, το δε Σύνταγµα ορίζει ρητά ότι δεν ασκεί νοµοθετική αρµοδιότητα14.
Σηµαντική καινοτοµία του Συντάγµατος είναι η κατάργηση της εκ περιτροπής Προεδρίας
και η αντικατάστασή της από έναν Πρόεδρο που εκλέγεται από τα µέλη του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου για θητεία δυόµισι ετών, άπαξ ανανεώσιµη. Στα καθήκοντά του
περιλαµβάνονται η προετοιµασία και η διεύθυνση των εργασιών του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου καθώς και η εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, για τη βελτίωση της
προβολής, της συνέχειας και της συνεκτικότητας της εκπροσώπησης της Ένωσης τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Υπάρχουν διατάξεις που διασφαλίζουν ότι ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου δεν ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα και που
προνοούν για την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον
Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης. Η πρακτική θα αποδείξει εάν οι διατάξεις αυτές
επαρκούν.

6.3. Το Συµβούλιο

(1) Κρίσιµο ζήτηµα υπήρξε η διαδικασία ψηφοφορίας στο Συµβούλιο, όταν αυτό
αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία. Η αποτυχία της συνόδου κορυφής των Βρυξελλών
τον ∆εκέµβριο του 2003 οφειλόταν εν µέρει στις διαφορές των κρατών µελών στο
θέµα αυτό. Κατά τη γνώµη ενός εκ των εισηγητών, η εισαγωγή του κριτηρίου του
πληθυσµού για την κατανοµή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις
ψηφοφορίες στο Συµβούλιο Υπουργών δεν διασφάλιζε ένα ισορροπηµένο σύστηµα·
για τον λόγο αυτόν τάχθηκε υπέρ ενός συστήµατος στάθµισης των ψήφων στο
Συµβούλιο. Ωστόσο, µετά την έκθεση ∆ηµητρακόπουλου-Leinen, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τάχθηκε, µε µεγάλη πλειοψηφία, υπέρ του συστήµατος της διπλής
πλειοψηφίας. Από την έναρξη της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τόνισε ότι για να αποδεχθεί οποιαδήποτε λύση έπρεπε αφενός να
διατηρηθεί η αρχή της διπλής πλειοψηφίας των κρατών µελών και του πληθυσµού,
προκειµένου να καθίσταται προφανής η διπλή νοµιµότητα επί της οποίας ερείδεται η
οικοδόµηση της Ένωσης ως ένωσης κρατών και ένωσης πολιτών, και αφετέρου η
νέα διαδικασία να καθιστά ευκολότερη τη λήψη αποφάσεων από ό,τι το σύστηµα
που είχε επιλεγεί στη συνθήκη της Νίκαιας.

(2) Τελικά επικράτησε ο µηχανισµός της διπλής πλειοψηφίας που πρότεινε η
Συνέλευση, αντί του συστήµατος στάθµισης των ψήφων. Έτσι, µπορούµε να
θεωρήσουµε ότι, παρά την αύξηση των κατώτατων ορίων που είχε προτείνει η
Συνέλευση (55 % των κρατών αντί 50 %, και 65 % του πληθυσµού αντί 60 %), το

                                                
14 Ωστόσο, ο ρόλος «εφεδρικής τροχοπέδης» που ανατίθεται στο Συµβούλιο της Ευρώπης σε ορισµένες
αποφάσεις που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ενδέχεται
να το οδηγήσει, εάν όχι στην άσκηση άµεσων νοµοθετικών καθηκόντων (δεν συµµετέχει στη ψήφιση των
κανόνων), τουλάχιστον σε σχεδόν αποφασιστική παρέµβαση στη διεξαγωγή µίας νοµοθετικής διαδικασίας -
βλέπε κατωτέρω, σηµεία 9.1.(5) και 9.2.(7).
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νέο σύστηµα καθιστά ευκολότερη τη λήψη αποφάσεων, καθώς το σύστηµα
στάθµισης των ψήφων συνεπαγόταν σε πολλούς συνδυασµούς κατώτατα όρια
πληθυσµού πολύ πιο υψηλά για τη λήψη µίας απόφασης, και η απαίτηση
τουλάχιστον τεσσάρων κρατών µελών για την ύπαρξη αναστέλλουσας µειοψηφίας
έχει ως αποτέλεσµα, σε πολλές περιπτώσεις, την αισθητή µείωση του κατώτατου
ορίου του 65 %15.

(3) Ωστόσο, η πρόοδος όσον αφορά τη διαφάνεια και την κατανοησιµότητα του
συστήµατος δεν ήταν η ευκταία. Οπωσδήποτε η λογική της διπλής πλειοψηφίας
γίνεται πολύ πιο εύκολα κατανοητή από κάθε στάθµιση των ψήφων, αλλά υπάρχει ο
κίνδυνος να θεωρήσουν οι πολίτες τα καθορισµένα όρια ως αρκετά αυθαίρετα.
Επίσης, η προσθήκη συµπληρωµατικών κριτηρίων αποδυναµώνει σοβαρά τα οφέλη
όσον αφορά την απλοποίηση και την κατανόηση του συστήµατος16.

                                                
15 Πράγµατι, το γεγονός ότι η ∆∆ εισήγαγε την απαίτηση της αρνητικής ψήφου τουλάχιστον 4 κρατών µελών για
τον σχηµατισµό αναστέλλουσας µειοψηφίας σηµαίνει ότι σε ορισµένες περιστάσεις µπορεί να ληφθεί απόφαση
µε πολύ λιγότερο από 62 % του πληθυσµού, ποσοστό που αποτελούσε το κατώτατο όριο που είχε ορισθεί στο
κριτήριο πληθυσµού της Νίκαιας: έτσι, µία απόφαση µε την οποία θα διαφωνούσαν, λόγου χάρη, η Γαλλία, η
Γερµανία και η Ιταλία θα µπορούσε να ληφθεί µολονότι θα εκπροσωπούσε µόνον 55 % του πληθυσµού περίπου,
καθώς τα 3 αυτά κράτη µόνα τους δεν θα µπορούσαν να σχηµατίσουν αναστέλλουσα µειοψηφία µολονότι
εκπροσωπούν και τα τρία µαζί κάπως λιγότερο από 45 % του πληθυσµού της Ένωσης (βάσει των σηµερινών 25
κρατών µελών). Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι οι διάφοροι πιθανοί συνδυασµοί για την απόκτηση του
κατώτατου ορίου των απαραίτητων σταθµισµένων ψήφων για την επίτευξη ειδικής πλειοψηφίας είχε ως
αποτέλεσµα, σε πολλές περιπτώσεις, το απαιτούµενο ποσοστό πληθυσµού να είναι αισθητά υψηλότερο από τις
τιµές αυτές.
Από την άλλη πλευρά, µπορούµε να ελπίζουµε ότι η αύξηση του κατώτατου ορίου των κρατών µελών δεν θα
έχει στην πράξη ιδιαίτερα σηµαντικές αρνητικές συνέπειες. Πράγµατι, 55 % αντί 50 % σηµαίνει, στην Ένωση
των 25, 14 κράτη µέλη αντί 13. Αντίστροφα, η αναστέλλουσα πλειοψηφία θα είναι 12 αντί 13 κράτη µέλη. Στην
πράξη, ο ενδεχόµενος αυξηµένος κίνδυνος αναστολής της λήψης απόφασης λόγω της αύξησης αυτής
οπωσδήποτε δεν είναι υψηλός. Πράγµατι, η υπόθεση της λήψης µία απόφασης µε τα κράτη µέλη διχασµένα σε
δύο ανταγωνιστικές οµάδες περίπου ταυτόσηµες δεν επιβεβαιώνεται στην πραγµατικότητα ποτέ στην πράξη.
Όσον αφορά την πρόσθετη απαίτηση που διατύπωσε η ∆∆ να περιλαµβάνει η πλειοψηφία τουλάχιστον 15 κράτη
µέλη, πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι χάνει τη σηµασία της από τη στιγµή που τα κράτη µέλη γίνονται 27,
πράγµα που φαίνεται ότι πρόκειται να συµβεί από το 2009, όταν θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστηµα (σε µία Ένωση
µε 27 κράτη µέλη, 55 % των κρατών ισοδυναµεί ούτως ή άλλως σε 15 κράτη µέλη).
16  Πρέπει επίσης να υπενθυµίσουµε ότι εκτός από τα δύο διορθωτικά κριτήρια που αναφέρονται στο κείµενο
(τον ελάχιστο αριθµό των 4 κρατών για τον σχηµατισµό αναστέλλουσας µειοψηφίας και τον ελάχιστο αριθµό
των 15 κρατών για τη λήψη απόφασης), η ∆∆ συµφώνησε επίσης σε ένα είδος αναθεωρηµένου συµβιβασµού
των Ιωαννίνων για µία µεταβατική περίοδο: εάν µέλη του Συµβουλίου που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα ¾
του αριθµού των κρατών µελών ή του επιπέδου πληθυσµού που είναι αναγκαία για την αναστολή λήψης
απόφασης δηλώνουν την αντίθεσή τους στην έγκριση µίας πράξης από το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία, το
Συµβούλιο θα εξακολουθήσει να εξετάζει το θέµα προκειµένου να επιτύχει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, µία
ευρύτερη συµφωνία. Η συµφωνία αυτή επισηµοποιήθηκε σε ένα σχέδιο απόφασης που αποδέχθηκε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Η απόφαση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον έως το 2014, οπότε µπορεί να ανακληθεί από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Εξάλλου, πρέπει επίσης να υπενθυµίσουµε ότι το Σύνταγµα προβλέπει ότι όταν δεν απαιτείται πρωτοβουλία της
Επιτροπής ή όταν µία απόφαση δεν λαµβάνεται µε πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, η
ειδική πλειοψηφία ενισχύεται: 72 % των κρατών µελών (αντί των 2/3 που πρότεινε η Συνέλευση), που
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 65 % του πληθυσµού (αντί 60 % που πρότεινε η Συνέλευση).



Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη
PE 347.119v03 20/39 PR\542869EL.doc

EL

(4) Μολονότι εκφράζουµε τη λύπη µας για την εγκατάλειψη του συµβιβασµού που είχε
καταρτίσει η Συνέλευση, πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η λύση που τελικά
επικράτησε επιτεύχθηκε έπειτα από έντονη διαµάχη µεταξύ των κρατών µελών, το
αντικείµενο της οποίας προβληµάτισε αρκετές φορές: η λογιστική των περισσότερων
ή λιγότερων ποσοστιαίων µονάδων στο σχετικό βάρος κάθε κράτους µέλους στο
σύστηµα ψηφοφορίας επισκίασε το γεγονός ότι έχουµε να κάνουµε µε πολιτικές
πραγµατικότητες και ότι οι συνασπισµοί µεταξύ των κρατών µελών είναι
µεταβαλλόµενοι και εντελώς συγκυριακοί – πόσες φορές µία απόφαση προκάλεσε τη
διαίρεση µεταξύ όλων των «µεγάλων» κρατών από τη µία πλευρά και όλων των
«µικρών» κρατών από την άλλη; Συχνά, η ίδια πρωτοβουλία στόχευε ταυτόχρονα
αντιφατικούς στόχους, όπως τη διαφύλαξη της δυνατότητας ενός κράτους µέλους να
εµποδίζει τη λήψη απόφασης περιορίζοντας ταυτόχρονα την ίδια δυνατότητα για τα
άλλα κράτη µέλη. Κυρίως, όµως, όλη αυτή η συζήτηση πραγµατοποιήθηκε
ξεχνώντας ότι τελικά η δυναµική της κοινοτικής διαπραγµάτευσης είναι τέτοια ώστε
πολύ σπάνια απαιτείται ψηφοφορία. Λαµβανοµένης υπόψη της πολιτικής
πραγµατικότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχεται τη συµφωνία που πέτυχαν
οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, χωρίς ωστόσο να κρύβει τη λύπη του για
ορισµένα στοιχεία της.

(5) Όποια και αν είναι η µέθοδος λήψης αποφάσεων, το ζητούµενο είναι να είναι
εφαρµόσιµη. Εξ ου και η σηµασία του θέµατος του πεδίου εφαρµογής της
ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία. Το Σύνταγµα κάνει σηµαντικές προόδους στον
τοµέα αυτό: υπάρχουν περίπου 45 νέες περιπτώσεις ψηφοφορίας µε ειδική
πλειοψηφία σε διάφορους τοµείς. Αντιθέτως, οµοφωνία εξακολουθεί να απαιτείται
σε 70 περιπτώσεις (βλέπε παράρτηµα IV). Μολονότι η συνολική κίνηση θεωρείται
πολύ θετική, λυπούµαστε γιατί σε ορισµένες περιπτώσεις η πρόοδος δεν ήταν
µεγαλύτερη και γιατί η ∆∆ οπισθοδρόµησε σε σχέση µε προτάσεις που είχαν
αποτελέσει αντικείµενο ώριµης σκέψης και συναίνεσης στο πλαίσιο της Συνέλευσης
(χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι αυτό του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου).

(6) Μία άλλη σηµαντική βελτίωση που επέφερε το Σύνταγµα όσον αφορά τη διαφάνεια
είναι η εντολή να χωρίζονται οι συνεδριάσεις των διαφορετικών συνθέσεων του
Συµβουλίου σε δύο µέρη, ανάλογα µε το αν πρόκειται για την άσκηση νοµοθετικών
ή άλλων καθηκόντων. Το επιστέγασµα της διαφάνειας είναι ότι όταν το Συµβούλιο
αποφασίζει ή ψηφίζει σχετικά µε νοµοθετικές πράξεις οφείλει να συνεδριάζει
δηµόσια. Μολονότι λυπούµαστε γιατί τα κράτη µέλη δεν ακολούθησαν την πρόταση
της Συνέλευσης, µε την οποία συµφωνούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τη
σύσταση ενός πραγµατικού αυτόνοµου νοµοθετικού Συµβουλίου, θεωρούµε ωστόσο
ότι η βασική πτυχή της πρότασης αυτής, δηλαδή η διασφάλιση της δηµοσιότητας και
της διαφάνειας της νοµοθετικής δραστηριότητας του Συµβουλίου, διαφυλάχθηκε.

(7) Όσον αφορά τις συνθέσεις και τη λειτουργία του Συµβουλίου, κυριότερη καινοτοµία
είναι η δηµιουργία ενός αυτόνοµου Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο
θα προεδρεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης. Μαζί µε το Συµβούλιο
Γενικών Υποθέσεων, πρόκειται για τις δύο µοναδικές συνθέσεις του Συµβουλίου
που προβλέπονται από το Σύνταγµα, το οποίο αναθέτει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
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να αποφασίσει τον καθορισµό των άλλων συνθέσεων µε ειδική πλειοψηφία. Οι
προσπάθειες τροποποίησης του ισχύοντος συστήµατος των εκ περιτροπής προεδριών
του Συµβουλίου, ώστε να διασφαλίζεται µεγαλύτερη προβολή καθώς και η
συνεκτικότητα και η συνέχεια των εργασιών του, είχαν αµφιλεγόµενα
αποτελέσµατα. Πράγµατι, τα κράτη µέλη αποµακρύνθηκαν από την πρόταση της
Συνέλευσης και επέλεξαν τελικά την αρχή της ισότιµης εναλλαγής στο πλαίσιο ενός
συστήµατος προεδρίας βάσει οµάδων που θα αποφασισθεί µε απόφαση του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που θα ληφθεί µε ειδική πλειοψηφία, της οποίας τα
πραγµατικά οφέλη δεν είναι επακριβώς εµφανή εκ των προτέρων.

6.4. Η Επιτροπή

(1) Ένα άλλο θεσµικό ζήτηµα που βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο στη
Συνέλευση όσο και στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη ήταν η σύνθεση της Επιτροπής.
Η λύση που τελικά προκρίθηκε, βασισµένη σε χρονοδιάγραµµα, αποµακρύνεται από
την πρόταση της Συνέλευσης, αλλά αντιστοιχεί καλύτερα στην πολιτική
πραγµατικότητα και µπορεί να θεωρηθεί θετική. Πράγµατι, επιτρέπει τον σεβασµό
της επιθυµίας των νέων κρατών µελών να εκπροσωπούνται στην Επιτροπή τα πρώτα
χρόνια µετά την προσχώρησή τους στην Ένωση, προβλέποντας παράλληλα, σε
εύθετο χρόνο (το 2014), την απαραίτητη µείωση του αριθµού των Επιτρόπων (στα
2/3 του αριθµού των κρατών µελών, γεγονός που ακόµη και µε 27 κράτη µέλη
σηµαίνει µείωση του σηµερινού αριθµού Επιτρόπων). Βασισµένη σε ένα σύστηµα
εναλλαγής που διαφυλάσσει την ισότητα των κρατών µελών, η λύση αυτή επιτρέπει
να διατηρηθεί σε αποδεκτά όρια το µέγεθος της Επιτροπής. Μία φορά ανά κάθε
τρεις θητείες, ένα κράτος µέλος δεν θα διορίζει Επίτροπο.

(2) Το Σύνταγµα επιφέρει σηµαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τον διορισµό του
Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εκλέγεται στο εξής από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, που αποφασίζει µε
ειδική πλειοψηφία. Πρόκειται για ένα ακόµη βήµα προς την κατεύθυνση της
πολιτικής νοµιµοποίησης της Επιτροπής, κυρίως επειδή το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη
συνέχεια, η Επιτροπή ως σώµα, ο Πρόεδρος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης,
που διορίζεται βάσει ειδικής διαδικασίας (βλέπε κατωτέρω), και οι Επίτροποι, που
επιλέγονται από το Συµβούλιο σε συµφωνία µε τον εκλεγµένο Πρόεδρο, υπόκεινται
συλλογικά  σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου17.

                                                
17 Σηµειώνεται ότι η ∆∆ δεν ακολούθησε την πρόταση της Συνέλευσης, βάσει της οποίας η κυβέρνηση κάθε
κράτους µέλους υπέβαλε έναν κατάλογο τριών προσώπων από τα οποία ο Πρόεδρος θα επέλεγε τον
προτεινόµενο Επίτροπο από κάθε κράτος µέλος. Εκφράζουµε, εξάλλου, τη λύπη µας για το γεγονός ότι η ∆∆ δεν
έλαβε υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, βάσει της οποίας η ανάθεση της εντολής στην Επιτροπή θα
ολοκληρωνόταν µε την εξαιρετικά συµβολική από πολιτική άποψη ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
και πρόσθεσε ακόµη ένα στάδιο στη διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται πλέον µε τον διορισµό της Επιτροπής
από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.
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(3) Παρατηρούµε επίσης την ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Επιτροπής, ιδίως
όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής και το δικαίωµά του να
ζητήσει την παραίτηση ενός Επιτρόπου, στο πλαίσιο της αύξησης της
αποτελεσµατικότητας της Επιτροπής.

6.5. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης

(1) Μία από τις κυριότερες θεσµικές καινοτοµίες του Συντάγµατος είναι η θέσπιση του
αξιώµατος του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης (συνενώνοντας σε ένα αξίωµα τα
ήδη υπάρχοντα αξιώµατα του Ύπατου εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφάλειας και του αρµόδιου για τις εξωτερικές σχέσεις
Επιτρόπου), µε στόχο τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της προβολής του
συνόλου της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών ασκεί δύο
θεσµικές αρµοδιότητες: αφενός, ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας της Ένωσης, και υπό την ιδιότητα αυτή προεδρεύει του Συµβουλίου
Εξωτερικών Υποθέσεων, παρουσιάζει προτάσεις και διασφαλίζει την εκτέλεση των
αποφάσεων του Συµβουλίου· αφετέρου, είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ασκεί
τις αρµοδιότητες του οργάνου αυτού στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων,
συντονίζοντας όλες τις πτυχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Θα επικουρείται
από µία ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης, απαρτιζόµενη από µέλη του
προσωπικού της Επιτροπής, της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου και των
εθνικών διπλωµατικών υπηρεσιών, η οποία θα συσταθεί µε απόφαση του
Συµβουλίου, κατόπιν γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έγκρισης
της Επιτροπής.

(2) Εποµένως, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης είναι µέλος της Επιτροπής, αλλά
έχει ειδικό καθεστώς, όπως προκύπτει από τις διαδικασίες που αφορούν τον
διορισµό και την ενδεχόµενη παραίτησή του. Πράγµατι, διορίζεται από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, µε τη συµφωνία του
Προέδρου της Επιτροπής· το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δύναται να τον απαλλάξει από
τα καθήκοντά του µε την ίδια διαδικασία, ενώ ο ίδιος υποχρεούται να υποβάλει την
παραίτησή του εάν του το ζητήσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Ως µέλος της
Επιτροπής, υπόκειται επίσης στην ψήφο ανάθεσης εντολής στο σώµα από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποχρεούται σε παραίτηση, συλλογικά µε τους λοιπούς
Επιτρόπους, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει πρόταση µοµφής κατά της
Επιτροπής.

(3) Οι διατάξεις αυτές περιλαµβάνουν ουσιαστικά τις απόψεις που υποστήριζε εδώ και
καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: ο Υπουργός Εξωτερικών θα µπορέσει, πράγµατι,
να ενισχύσει τη συνεκτικότητα και την αποτελεσµατικότητα της εξωτερικής δράσης
της Ένωσης, να ευνοήσει την ανάδειξη µίας πραγµατικής κοινής εξωτερικής
πολιτικής, να βελτιώσει την προβολή της Ένωσης σε διεθνές επίπεδο, προσδίδοντάς
της ένα «πρόσωπο». Θετική είναι η τριπλή πολιτική ευθύνη του Υπουργού
Εξωτερικών έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και του
Προέδρου της Επιτροπής. Ωστόσο, το ενδεχόµενο συγκρούσεων µεταξύ του
Υπουργού Εξωτερικών και του Προέδρου της Επιτροπής ή του Προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου παραµένει, το δε υβριδικό καθεστώς του µπορεί να
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δηµιουργήσει συγκρούσεις όσον αφορά την αφοσίωσή του στο Συµβούλιο ή στην
Επιτροπή.

6.6. Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Σύνταγµα ενισχύει επίσης τον ρόλο του δικαιοδοτικού οργάνου της Ένωσης, που
αποκαλεί «∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το οποίο αποτελείται από το
«Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο», το «Γενικό ∆ικαστήριο » και τα τυχόν «ειδικά δικαστήρια»,
τα οποία µπορούν να συσταθούν µε ευρωπαϊκό νόµο18. Μολονότι δεν υπάρχουν
σηµαντικές τροποποιήσεις όσον αφορά τη σύνθεση και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου και του Τακτικού ∆ικαστηρίου, παρατηρούµε τη θέσπιση ενός
προκαταρκτικού σταδίου στη διαδικασία διορισµού των δικαστών και των γενικών
εισαγγελέων: προτού διορισθούν από τα κράτη µέλη, οι υποδεικνυόµενοι από τις
κυβερνήσεις υποψήφιοι υποβάλλονται σε ακρόαση από επιτροπή επιφορτισµένη να
αξιολογήσει την καταλληλότητα των υποψηφίων να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Οι πράξεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και των οργανισµών υπόκεινται στο εξής σε
δικαστικό έλεγχο νοµιµότητας. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού των προσφυγών των
φυσικών και νοµικών προσώπων κατά κανονιστικών πράξεων απλοποιούνται. Οι πράξεις
που εµπίπτουν στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της
αστυνοµικής συνεργασίας θα µπορούν να αποτελούν αντικείµενο πλήρους δικαστικής
προσφυγής, µε εξαίρεση ό,τι αφορά τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αναλογικότητας
επιχειρησιακών δράσεων της αστυνοµίας ή την άσκηση των ευθυνών που φέρουν τα
κράτη µέλη για την τήρηση της δηµόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής
ασφάλειας. Τέλος, µολονότι οι πράξεις που εγκρίνονται στον τοµέα της εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ανάλογης
προσφυγής, το ∆ικαστήριο είναι εντούτοις αρµόδιο να αποφαίνεται σχετικά µε τη
νοµιµότητα των ευρωπαϊκών αποφάσεων που προβλέπουν τη λήψη περιοριστικών
µέτρων κατά φυσικών και νοµικών προσώπων.

6.7. Λοιπά συµβουλευτικά όργανα και οργανισµοί

(1) Οι διατάξεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (η οποία
αναβαθµίζεται σε όργανο της Ένωσης) και το Ελεγκτικό Συνέδριο παραµένουν
ουσιαστικά αµετάβλητες. Σηµειώνουµε, ωστόσο, ότι τα µέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Τράπεζας διορίζονται πλέον από το Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει
µε ειδική πλειοψηφία και όχι οµόφωνα.

(2) Όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή δεν υπάρχει σχεδόν καµία τροποποίηση. Σηµειώνουµε, ωστόσο, ότι η
Επιτροπή των Περιφερειών αποκτά δικαίωµα προσφυγής στο ∆ικαστήριο για
παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας σε σχέση µε νοµοθετικές πράξεις για την
έγκριση των οποίων το Σύνταγµα προβλέπει τη διαβούλευση µαζί της.

                                                
18 Ο νόµος αυτός ψηφίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σύµφωνα µε την τακτική
νοµοθετική διαδικασία, είτε βάσει πρότασης της Επιτροπής και κατόπιν διαβούλευσης µε το ∆ικαστήριο είτε
βάσει αιτήµατος του ∆ικαστηρίου και κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή.
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* * *

Εποµένως, µπορούµε να καταλήξουµε στη διαπίστωση ότι, παρά τις πτυχές εκείνες για τις
οποίες δεν είναι δυνατόν να κρίνουµε εκ των προτέρων την αποτελεσµατικότητα των
προτεινόµενων τροποποιήσεων, το Σύνταγµα επιτυγχάνει την αποσαφήνιση και την
ενίσχυση της ικανότητας των οργάνων, διαφυλάσσοντας παράλληλα την «κοινοτική
µέθοδο» και τη θεσµική ισορροπία, γεγονός που αναµένεται να επιτρέψει στην Ένωση να
ανταποκριθεί στη νέα κατάσταση που απορρέει από τη διεύρυνση και να επιβεβαιώσει τη
θέση της στο διεθνές πλαίσιο.

7. Πράξεις και διαδικασίες: ένα σύστηµα πιο συνεκτικό, σαφές και κατανοητό

7.1. Το Σύνταγµα επιτυγχάνει σηµαντική πρόοδο όσον αφορά την απλοποίηση και τον
εξορθολογισµό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των µέσων δράσης. Τα οφέλη
όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών, τη δηµοκρατική νοµιµοποίησή
και τη διαφάνειά τους είναι προφανή. Ακόµη και οι αλλαγές στην ορολογία είναι
σηµαντικές, προκειµένου ο πολίτης να κατανοεί καλύτερα ποιος αποφασίζει σχετικά µε
τι στην Ένωση και µε ποιον τρόπο.

7.2. Η τυπολογία των νοµικών πράξεων απλοποιείται και αποσαφηνίζεται. Κατοχυρώνονται
έξι τύποι νοµικών πράξεων: ο νόµος, ο νόµος-πλαίσιο, ο κανονισµός, η απόφαση, η
σύσταση και η γνώµη. Πρόκειται για όρους απλούς και σαφείς, και ο χαρακτηρισµός
ευρωπαϊκός/ευρωπαϊκή που συνοδεύει καθεµία από τις κατηγορίες θα επιτρέπει στον
πολίτη να κατανοεί περί τίνος πρόκειται, καθώς υπάρχει αντιστοιχία µε τους όρους που
χρησιµοποιούνται στα περισσότερα κράτη µέλη (ο νόµος είναι µία κανονιστική πράξη
που απορρέει από το Κοινοβούλιο, ο κανονισµός είναι µία κανονιστική πράξη της
εκτελεστικής εξουσίας), και θα δοθεί τέλος στη σύγχυση και την ορολογική ασάφεια που
επικρατούσαν έως τώρα.

7.3. Το Σύνταγµα θεσπίζει επίσης σαφή ιεραρχία των κανόνων. Η υπεροχή των νοµοθετικών
πράξεων επί των εκτελεστικών πράξεων δηλώνεται σαφώς. Η Επιτροπή αναγνωρίζεται
µε σαφήνεια ως το ευρωπαϊκό εκτελεστικό όργανο, το οποίο είναι αρµόδιο να λαµβάνει
τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεση των νοµοθετικών πράξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ενώ το Συµβούλιο αναλαµβάνει εκτελεστικά καθήκοντα µόνον κατ’ εξαίρεση, όταν κάτι
τέτοιο καθορίζεται ρητά στο Σύνταγµα, ή όταν οι νοµοθετικές πράξεις ορίζουν κάτι
τέτοιο µε προσήκουσα αιτιολογία.

7.4. Η δηµιουργία µίας κατηγορίας κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµών, η έκδοση των οποίων
ανατίθεται από τη νοµοθετική αρχή (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο) στην
Επιτροπή, θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότητα της δράσης της Ένωσης,
απαλλάσσοντας τον νοµοθέτη από τις τεχνικές λεπτοµέρειες, τις οποίες η εκτελεστική
εξουσία είναι σε θέση να χειρισθεί ταχύτερα και µε καταλληλότερο τρόπο· η καινοτοµία
αυτή συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγγυήσεις ελέγχου εκ µέρους της νοµοθετικής
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εξουσίας (µέσω ενός µηχανισµού ανάκλησης της εξουσιοδότησης), διασφαλίζοντας την
πλήρη ισοτιµία µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου19.

7.5. Οι νέες νοµοθετικές διαδικασίες: το Σύνταγµα δίδει σαφώς πρωτεύουσα θέση στην
τακτική νοµοθετική διαδικασία (η οποία αντιστοιχεί στη σηµερινή διαδικασία
συναπόφασης). Πρόκειται για την κατ’ εξοχήν νοµοθετική διαδικασία, οι δε λοιπές
διαδικασίες θεωρούνται εξαιρέσεις, οι οποίες πρέπει να προβλέπονται ρητά στο
Σύνταγµα. Η διαδικασία αυτή καθορίζεται από την πρωτοβουλία της Επιτροπής (µε
εξαίρεση ορισµένα θέµατα που εµπίπτουν στον τοµέα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης, όπου η πρωτοβουλία ανήκει από κοινού στην Επιτροπή και σε ¼
τουλάχιστον των κρατών µελών) και τη συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (ορισµένες ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεις στην παλαιά διαδικασία
συναπόφασης στοχεύουν ακριβώς να υπογραµµίσουν την πλήρη ισοτιµία των δύο
οργάνων), το δε Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.

7.6. Το πεδίο εφαρµογής της τακτικής νοµοθετικής διαδικασίας επεκτάθηκε αισθητά:
δηµιουργήθηκαν περίπου πενήντα νέες νοµικές βάσεις (οι οποίες ανέρχονται πλέον
συνολικά σε 87), εκ των οποίων ορισµένες µε τεράστια σηµασία, όπως αυτές που
αφορούν τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, τη γεωργική και την
αλιευτική πολιτική, τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας ή τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων
εκτέλεσης (που ρυθµίζονταν µέχρι τώρα µε την «απόφαση-πλαίσιο για την
επιτροπολογία») ή τον ισχύοντα «δηµοσιονοµικό κανονισµό» (βλέπε παράρτηµα II). Σε
όλους αυτούς τους τοµείς, το Συµβούλιο δεν µπορεί πλέον να αποφασίζει µόνο του, αλλά
µόνον σε συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

7.7. Οι περιπτώσεις ειδικών νοµοθετικών διαδικασιών, στις οποίες ένα από τα όργανα
εγκρίνει µία πράξη µε τη συµµετοχή του άλλου οργάνου – η οποία µπορεί να εκτείνεται
από την έγκριση έως την απλή γνωµοδότηση – είναι δυστυχώς ακόµη υπερβολικά
πολλές, και σε ορισµένες περιπτώσεις δεν µπορούµε παρά να θεωρήσουµε την επιλογή
αυτού του τύπου διαδικασίας ως αποτέλεσµα παραχωρήσεων στο πλαίσιο των
διαπραγµατεύσεων της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης. Υπάρχουν 3 περιπτώσεις νόµων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ψηφίζονται µε την έγκριση του Συµβουλίου20. Οι
αντίστοιχες περιπτώσεις νόµων του Συµβουλίου ανέρχονται σε 2821. Ο νόµος για τον
ετήσιο προϋπολογισµό αποτελεί αντικείµενο ειδικής διαδικασίας συναπόφασης από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (βλέπε κατωτέρω, σηµείο 8).

                                                
19 Πράγµατι, καθένα από τα δύο σκέλη της νοµοθετικής εξουσίας µπορεί να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ανά
πάσα στιγµή· εξάλλου, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµός που επιθυµεί να εκδώσει η Επιτροπή µπορεί να τεθεί
σε ισχύ µόνον εφόσον, εντός της προθεσµίας που καθορίζει ο νόµος ή νόµος-πλαίσιο, κανένα από τα δύο
όργανα δεν εκφράσει αντιρρήσεις.
20 Πρόκειται για τον νόµο που καθορίζει το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκείνον
που καθορίζει το καθεστώς του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή και εκείνον που καθορίζει τους όρους άσκησης του
δικαιώµατος εξέτασης των πραγµάτων (ο οποίος πρέπει επίσης να λάβει την έγκριση της Επιτροπής) – βλέπε
παράρτηµα III.
21 Σε 22 από τις περιπτώσεις αυτές το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα (5 περιπτώσεις µε έγκριση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 17 µε απλή γνώµη)· σε 6 περιπτώσεις αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία (1 µε
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 5 µε απλή γνώµη) – βλέπε παράρτηµα III.
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7.8. Παρά τις εξαιρέσεις αυτές, είναι αναµφισβήτητο ότι το Σύνταγµα επιφέρει σαφή πρόοδο
όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα και τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας. Εξάλλου, η πρόοδος αυτή συνοδεύεται από ανάλογη πρόοδο όσον αφορά
την έγκριση των διεθνών συµφωνιών που συνάπτει η Ένωση, χάρη στη διεύρυνση της
εφαρµογής της διαδικασίας ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο και την
απαίτηση έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (για παράδειγµα, όσον αφορά τις
συµφωνίες εφαρµογής της κοινής εµπορικής πολιτικής).

8. Τα οικονοµικά της Ένωσης

8.1. Ένα από τα θέµατα που προκάλεσε τις περισσότερες συζητήσεις, τόσο στη Συνέλευση
όσο και στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, ήταν η µεταρρύθµιση του συστήµατος των
οικονοµικών της Ένωσης, και ειδικότερα η διαδικασία του προϋπολογισµού. Το
ζητούµενο ήταν η θεσµοθέτηση ενός συστήµατος που θα επέτρεπε τη µελλοντική
χρηµατοδότηση της Ένωσης µε κατάλληλο, διάφανο και δηµοκρατικό τρόπο, και
ειδικότερα η εδραίωση της εξουσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως σκέλους της
αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής, προσδίδοντάς του αποφασιστικό ρόλο στο
σύνολο του προϋπολογισµού της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών που έως
τώρα χαρακτηρίζονται «υποχρεωτικές», όπως λόγου χάρη οι δαπάνες που αφορούν την
κοινή γεωργική και την κοινή αλιευτική πολιτική. Το τελικό αποτέλεσµα, µολονότι
συνολικά θετικό, αποδυναµώθηκε κάπως από τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, η οποία δεν
ακολούθησε πλήρως τις προτάσεις της Συνέλευσης.

8.2. Η Συνέλευση είχε προτείνει ένα µοντέλο τριών επιπέδων, απλό και ισορροπηµένο,
σύµφωνα µε το οποίο:

- το Συµβούλιο θα συνέχιζε να αποφασίζει οµόφωνα (µε επακόλουθη έγκριση των
κρατών µελών σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς κανόνες τους) τα
βασικά στοιχεία και το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων22·

- το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα αποφάσιζαν από κοινού σχετικά µε
τις δηµοσιονοµικές προοπτικές, οι οποίες θα συνταγµατοποιούνταν µε την ονοµασία
«πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο» (το Συµβούλιο θα αποφάσιζε µε ειδική πλειοψηφία
από το πρώτο δηµοσιονοµικό πλαίσιο µετά τη θέση σε ισχύ του Συντάγµατος)·

- τα δύο όργανα θα λάµβαναν από κοινού αποφάσεις για τον ετήσιο προϋπολογισµό:
ύστερα από την πρώτη ανάγνωση σε κάθε όργανο, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει
σε σύγκληση Επιτροπής Συνδιαλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είχε τον
τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνίας, υπό την προϋπόθεση συγκέντρωσης µίας πολύ
υψηλής πλειοψηφίας, ελλείψει της οποίας θα επικρατούσε η θέση του Συµβουλίου.

                                                
22 Το Σύνταγµα προβλέπει έναν νόµο του Συµβουλίου, επί του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλώς
παρέχει τη γνώµη του. Αντίθετα, η Συνέλευση πρότεινε τα µέτρα εκτέλεσης του συστήµατος ιδίων πόρων να
εγκρίνονται µε νόµο του Συµβουλίου που θα ψηφίζεται µε ειδική πλειοψηφία µε την έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
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8.3. Αυτό σήµαινε ότι τα κράτη µέλη θα διατηρούσαν καθοριστικό ρόλο στον καθορισµό του
ύψους και της φύσης των εσόδων της Ένωσης, ότι τα δύο σκέλη της αρµόδιας για τον
προϋπολογισµό αρχής έπρεπε να συµφωνήσουν στον προγραµµατισµό της δαπάνης και
ότι, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά µε τον ετήσιο προϋπολογισµό, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο µπορούσε να έχει τον τελευταίο λόγο στο σύνολο των δαπανών (καθώς
καταργούνταν η διάκριση µεταξύ υποχρεωτικών και µη υποχρεωτικών δαπανών),
πάντοτε εντός των ανώτατων ορίων του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Στην πράξη, µε τον
τρόπο αυτό, τα δύο όργανα παροτρύνονταν έντονα σε συνδιαλλαγή.

8.4. Πολλά από τα κράτη µέλη έθεσαν υπό αµφισβήτηση το ισορροπηµένο αυτό σύστηµα,
και καθ’ όλη τη διάρκεια της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης είδαµε την παρουσίαση
προτάσεων που έθιγαν σοβαρά ακόµη και τις υφιστάµενες εξουσίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στον τοµέα αυτό και απειλούσαν να καταλύσουν την ιδέα της
οικονοµικής δηµοκρατίας στην Ένωση. Χάρη στις προσπάθειες ειδικότερα των
εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ιταλικής και της ιρλανδικής
Προεδρίας κατέστη δυνατή η εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης που διαφυλάσσει τα
δικαιώµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέµα αυτό:

- οι προτάσεις της Συνέλευσης διατηρήθηκαν όσον αφορά τους ίδιους πόρους·

- το δηµοσιονοµικό πλαίσιο εξακολουθεί να εγκρίνεται από τα δύο όργανα, αλλά το
Συµβούλιο θα αποφασίζει οµόφωνα έως ότου το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίσει
οµόφωνα ότι το Συµβούλιο θα µπορεί να αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία·

- ο ετήσιος προϋπολογισµός πρέπει επίσης να εγκρίνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αλλά σε περίπτωση διαφωνίας η διαδικασία ξεκινά εκ
νέου µε την παρουσίαση από την Επιτροπή ενός νέου σχεδίου προϋπολογισµού.

8.5. Η λύση αυτή διατηρεί τις κυριότερες δηµοσιονοµικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, στο οποίο αναγνωρίζεται αποφασιστικός ρόλος στο σύνολο του
προϋπολογισµού µέσω της εγκατάλειψης της διάκρισης µεταξύ υποχρεωτικών και µη
υποχρεωτικών δαπανών. Ωστόσο, η διατήρηση της οµοφωνίας για την έγκριση του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου περιπλέκει σηµαντικά τις µελλοντικές
διαπραγµατεύσεις στο θέµα αυτό και αποδυναµώνει την παρότρυνση για δηµοσιονοµική
συνεργασία µεταξύ των οργάνων, όπως εξυπακουόταν στην πρόταση της Συνέλευσης.

9. Πρόοδος στις τοµεακές πολιτικές

Το Μέρος III του Συντάγµατος µε τίτλο «Πολιτικές και λειτουργία της Ένωσης»
αποτελείται από 322 άρθρα και είναι το εκτενέστερο. Περιέχει σχεδόν αποκλειστικά
διατάξεις που υπάρχουν ήδη στις ισχύουσες συνθήκες και αφορούν τον καθορισµό και την
εφαρµογή των τοµεακών πολιτικών, και ειδικότερα τις νοµικές βάσεις για τη δράση της
Ένωσης σε κάθε τοµέα. Θεωρούµε ότι πολλές από τις διατάξεις αυτές µπορούσαν να είχαν
απλοποιηθεί ή προσαρµοσθεί στις αλλαγές που επήλθαν από την εποχή της κατάρτισής
τους. Είναι, όµως, αλήθεια ότι η εντολή που είχε αναθέσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη
Συνέλευση δεν την εξουσιοδοτούσε να αναθεωρήσει σε βάθος τις διατάξεις αυτές.
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Έτσι, οι τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στο Μέρος III είναι κυρίως αποτέλεσµα των
επιλογών που γίνονται στο Μέρος I της συνταγµατικής συνθήκης, όσον αφορά την
κατάργηση των πυλώνων, τις αρµοδιότητες της Ένωσης, τα όργανα, τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και τις νοµικές πράξεις. Για τον λόγο αυτό, µε εξαίρεση τον τοµέα του χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (χονδρικά, θα λέγαµε τον πρώην «τρίτο πυλώνα»)
και των εξωτερικών σχέσεων, και ιδίως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας, όπου οι τροποποιήσεις είναι περισσότερο αισθητές, στις λοιπές τοµεακές
πολιτικές, οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τις εφαρµοστέες διαδικασίες και τον
καταµερισµό των νοµικών βάσεων µεταξύ νοµοθετικών και µη νοµοθετικών πράξεων. Το
γεγονός αυτό αποτελεί από µόνο του εγγύηση περισσότερης αποτελεσµατικότητας,
δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και διαφάνειας στη δράση της Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη
τον θετικό χαρακτήρα των τροποποιήσεων που αναλύσαµε προηγουµένως. Εξάλλου,
σηµειώνουµε την εισαγωγή ενός αρχικού τίτλου που περιέχει τις «ρήτρες γενικής
εφαρµογής» σε όλες τις πολιτικές. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις κύριες πτυχές των
τροποποιήσεων αυτών, µε στόχο πάντοτε να κατανοήσουµε εάν επιτρέπουν στην Ένωση
να ενεργεί αποτελεσµατικότερα και δηµοκρατικότερα στους υπό εξέταση τοµείς.

9.1. Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

(1) Όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές, ο τοµέας του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης είναι εκείνος στον οποίο το Σύνταγµα εισάγει τις περισσότερες
καινοτοµίες, ιδίως µέσω της κατάργησης της δοµής των πυλώνων και µέσω της
ενσωµάτωσης της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της
αστυνοµικής συνεργασίας (που ανήκαν έως τώρα στον «τρίτο πυλώνα») στην
κοινοτική λογική µε τη γενίκευση της τακτικής νοµοθετικής διαδικασίας και της
ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία23. Ωστόσο, παραµένει µία θεσµική ιδιαιτερότητα:
καθορισµός από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (εποµένως, µε συναίνεση) των
στρατηγικών προσανατολισµών του νοµοθετικού και επιχειρησιακού
προγραµµατισµού, χωρίς τη σύµπραξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
καταµερισµός της νοµοθετικής πρωτοβουλίας µεταξύ της Επιτροπής και ενός
τετάρτου των κρατών µελών (και όχι πλέον ένα µόνον κράτος µέλος όπως σήµερα)
στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνοµικής
συνεργασίας· ενισχυµένος ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων, κυρίως όσον αφορά
τον έλεγχο του σεβασµού της αρχής της επικουρικότητας (ένα τέταρτο των εθνικών
κοινοβουλίων µπορεί να ενεργοποιήσει τον µηχανισµό έγκαιρης προειδοποίησης,
αντί του ενός τρίτου).

(2) Οι στόχοι των πολιτικών στον τοµέα αυτό αποσαφηνίζονται και ο ορισµός τους
εµβαθύνεται. Η δράση της Ένωσης στον τοµέα αυτό αναπτύσσεται στο πλαίσιο του
σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη
κατοχυρώνεται ως γενικός στόχος. Η αµοιβαία αναγνώριση των διαφορετικών
συστηµάτων και η προσέγγιση των νοµοθεσιών αναγνωρίζονται ως δύο παράλληλα
µέσα υλοποίησης των πολιτικών.

                                                
23 Το Σύνταγµα δεν θίγει την ιδιαίτερη κατάσταση του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της ∆ανίας στον
τοµέα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπως αυτή καθορίζεται σε διάφορα ήδη ισχύοντα
πρωτόκολλα που προσαρµόσθηκαν στο νέο συνταγµατικό κείµενο.
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Οι πολιτικές σχετικά µε το άσυλο και τη µετανάστευση, τους ελέγχους στα σύνορα
και τις θεωρήσεις αναγνωρίζονται ως κοινές πολιτικές της Ένωσης, οι οποίες
διέπονται από τις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανοµής ευθυνών µεταξύ
των κρατών µελών.

Το Σύνταγµα κατοχυρώνει επίσης αξιοσηµείωτες προόδους σε θέµατα δικαστικής
συνεργασίας σε αστικές και σε ποινικές υποθέσεις και σε θέµατα αστυνοµικής
συνεργασίας, κυρίως χάρη στην εφαρµογή της τακτικής νοµοθετικής διαδικασίας.

(3) Έτσι, η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις επεκτείνεται σε όλες τις
υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, βάσει της αρχής της αµοιβαίας
αναγνώρισης των δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων, και εφαρµόζεται η τακτική
νοµοθετική διαδικασία για τα ενδεχόµενα µέτρα προσέγγισης των νοµοθεσιών, εκτός
από τα µέτρα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο, όπου ισχύει ο κανόνας της
οµοφωνίας (νόµος του Συµβουλίου µε απλή γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).
Ωστόσο, το ίδιο το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει, οµόφωνα, να επεκτείνει την
τακτική νοµοθετική διαδικασία σε ορισµένες πτυχές του οικογενειακού δικαίου που
έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις.

(4) Στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, σηµαντική
καινοτοµία αποτελεί το γεγονός ότι η τακτική νοµοθετική διαδικασία (ειδική
πλειοψηφία) προβλέπεται για την προσέγγιση των νοµοθεσιών τόσο στον
διαδικαστικό τοµέα (ελάχιστοι κανόνες για την αµοιβαία αναγνώριση των
δικαστικών αποφάσεων και διαταγών κλπ.) όσο και σε θέµατα ουσιαστικού ποινικού
δικαίου: ελάχιστοι κανόνες για τον ορισµό των ποινικών αδικηµάτων και των
κυρώσεων σε τοµείς ιδιαίτερα σοβαρής εγκληµατικότητας µε διασυνοριακή
διάσταση στο Σύνταγµα. Το Σύνταγµα προβλέπει ακόµη ότι το Συµβούλιο µπορεί,
µε οµόφωνη απόφαση, να προσδιορίσει και άλλους τοµείς ποινικής διαδικασίας και
εγκληµατικότητας στους οποίους είναι δυνατό να εφαρµοσθεί η τακτική νοµοθετική
διαδικασία.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις ορισµένων κρατών µελών, παρά
την εγγύηση ότι η ευρωπαϊκή νοµοθεσία στον τοµέα αυτό πρέπει να σέβεται τις
θεµελιώδεις πτυχές των νοµικών συστηµάτων των κρατών µελών. Έτσι,
προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία, η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη πρόβλεψε έναν
µηχανισµό «εφεδρικής τροχοπέδης», ο οποίος παρέχει όλες τις απαιτούµενες
εγγυήσεις στα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο θέµα αυτό, χωρίς
ωστόσο να εµποδίζονται τελείως οι δυνατότητες προόδου: έτσι, εάν ένα κράτος
µέλος θεωρεί ότι µία νοµοθετική πρόταση θίγει βασικές πτυχές του νοµικού
συστήµατός του, µπορεί να ζητήσει την παραποµπή της στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο διαθέτει προθεσµία τεσσάρων µηνών για να αναπέµψει το
θέµα στο Συµβούλιο, προκειµένου να συνεχισθεί η διαδικασία, ή να ζητήσει από την
Επιτροπή ή από την οµάδα κρατών που ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία την
παρουσίαση νέας νοµοθετικής πρότασης. Εάν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεν λάβει
την προαναφερθείσα απόφαση εντός τεσσάρων µηνών ή εάν η νέα νοµοθετική
διαδικασία που ξεκίνησε κατόπιν αιτήµατός του δεν ολοκληρωθεί εντός προθεσµίας
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δώδεκα µηνών, ξεκινά αυτοµάτως στον τοµέα αυτό ενισχυµένη συνεργασία εφόσον
το ζητήσει το ένα τρίτο των κρατών µελών.

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι
η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη έλαβε υπόψη την πρόταση της Συνέλευσης για τη
σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρµόδιας για την καταπολέµηση των αδικηµάτων
που θίγουν τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης, η οποία θα µπορεί να προβαίνει
σε δίωξη των υπευθύνων για τα εν λόγω αδικήµατα, και τούτο παρά την έντονη
αντίθεση αρκετών αντιπροσωπειών. Ωστόσο, το Σύνταγµα προβλέπει ότι η απόφασή
για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λαµβάνεται οµόφωνα κατόπιν
έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντούτοις, µία ρήτρα «γέφυρας»
προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας στην καταπολέµηση της σοβαρής εγκληµατικότητας µε διασυνοριακή
διάσταση µέσω ευρωπαϊκής απόφασης που λαµβάνεται οµόφωνα από το Συµβούλιο
κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(6) Τέλος, σε θέµατα αστυνοµικής συνεργασίας παρατηρούµε επίσης τη θέσπιση της
τακτικής νοµοθετικής διαδικασίας, µολονότι η οµοφωνία εξακολουθεί να αποτελεί
τον κανόνα για την επιχειρησιακή συνεργασία και την παρέµβαση των αρµόδιων
αρχών ενός κράτους µέλους στο έδαφος άλλου κράτους µέλους.

9.2. Άλλες εσωτερικές πολιτικές

(1) Πέρα από την εισαγωγή ορισµένων νέων νοµοθετικών βάσεων που αντιστοιχούν
στις λιγοστές νέες  - ή καλύτερα προσδιορισµένες - «αρµοδιότητες» στο Μέρος I, οι
αλλαγές που επέφερε το Σύνταγµα στο επίπεδο των λοιπών τοµεακών πολιτικών
είναι κυρίως αποτέλεσµα της κατοχύρωσης της διαδικασίας συναπόφασης (και
εποµένως της ψηφοφορίας µε ειδική πλειοψηφία) ως τακτικής νοµοθετικής
διαδικασίας και του καταµερισµού των νοµικών βάσεων µεταξύ νοµοθετικών και µη
νοµοθετικών πράξεων, όπως ορίζονται πλέον.

(2) Μεταξύ των πιο αξιοσηµείωτων αλλαγών θα σηµειώσουµε εκείνες που αφορούν την
γεωργική πολιτική και την πολιτική αλιείας: η τακτική νοµοθετική διαδικασία θα
εφαρµόζεται για την έγκριση των νοµοθετικών πράξεων που θεσπίζουν τους κανόνες
των κοινών οργανώσεων γεωργικών αγορών καθώς και τις λοιπές διατάξεις που
είναι αναγκαίες για την επιδίωξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής και
της κοινής αλιευτικής πολιτικής (επί του παρόντος, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
προβλέπεται µόνον δικαίωµα διαβούλευσης). Αυτό σηµαίνει ότι η διαµόρφωση των
βασικών κατευθυντήριων γραµµών των κοινών πολιτικών για τη γεωργία και την
αλιεία είναι ένα θέµα που θα αποφασίζεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
όχι µόνον από τους Υπουργούς Γεωργίας. Αντίθετα, ο καθορισµός των τιµών, των
εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισµών, καθώς και η κατανοµή
των αλιευτικών δυνατοτήτων εµπίπτουν στις µη νοµοθετικές πράξεις και ανήκουν
στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου µέσω ευρωπαϊκών κανονισµών ή αποφάσεων.
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(3) Στην πολιτική για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη προστίθεται ένα νέο
σκέλος, η διαστηµική πολιτική. Το πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα, που στο εξής
θα καθορίζεται µε ευρωπαϊκό νόµο, θα εγκρίνεται µε ειδική πλειοψηφία.
Παράλληλα, θα δηµιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος έρευνας, στον οποίο θα
κυκλοφορούν ελεύθερα οι ερευνητές, οι επιστηµονικές γνώσεις και οι τεχνολογίες,
µέσω νόµων που θα εγκρίνονται βάσει της τακτικής νοµοθετικής διαδικασίας. Με
νόµο ή νόµο-πλαίσιο µπορεί να εγκριθεί ευρωπαϊκό διαστηµικό πρόγραµµα.
Υπογραµµίζουµε ότι η διαφύλαξη των νοµοθετικών αρµοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στον τοµέα αυτό διακυβεύτηκε σοβαρά από ορισµένες προτάσεις
κατά τη διάρκεια της ∆∆.

(4) Το νέο κεφάλαιο για την ενέργεια στοχεύει, µεταξύ άλλων, να διασφαλίσει τη
λειτουργία της αγοράς ενέργειας και την ασφάλεια του εφοδιασµού σε ενέργεια
καθώς και να προωθήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανάπτυξη
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, η ∆∆ θέσπισε ένα όριο στη δράση της
Ένωσης, η οποία δεν θα µπορεί να θίγει το δικαίωµα ενός κράτους µέλους να
καθορίζει τους όρους εκµετάλλευσης των ενεργειακών πόρων του, την επιλογή του
µεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού
εφοδιασµού του. Εξάλλου, µολονότι η τακτική νοµοθετική διαδικασία και η
ψηφοφορία µε ειδική πλειοψηφία αποτελούν τον κανόνα στον τοµέα αυτό, η ∆∆
πρόβλεψε ότι κάθε µέτρο που έχει πρωτίστως φορολογικό χαρακτήρα πρέπει να
λαµβάνεται µε νόµο του Συµβουλίου που θα εγκρίνεται οµόφωνα, κατόπιν
διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(5) Στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, η ∆∆ προχώρησε λίγο περισσότερο από τη
Συνέλευση προσθέτοντας στην καταπολέµηση  των «µεγάλων διασυνοριακών
πληγών», µεταξύ των υποστηρικτικών δράσεων της Ένωσης, την παρακολούθηση,
την ειδοποίηση και την καταπολέµηση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών για
την υγεία. Η Ένωση οφείλει επίσης, µεταξύ άλλων, να θεσπίσει µέτρα που θα
καθορίζουν υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για τα φαρµακευτικά προϊόντα
καθώς και µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας όσον αφορά το κάπνισµα και την
κατανάλωση οινοπνεύµατος. Υπογραµµίζουµε ότι το Σύνταγµα διευκρινίζει ότι η
δράση της Ένωσης στον τοµέα αυτό αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι
αρµοδιότητες των κρατών µελών όσον αφορά τον καθορισµό της πολιτικής υγείας
τους, συµπεριλαµβανοµένων της διαχείρισης των υγειονοµικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης καθώς και της διάθεσης πόρων σε αυτές.

(6) Εκφράζουµε τη λύπη µας για το γεγονός ότι το κείµενο που τελικά συµφωνήθηκε
δεν κατοχυρώνει ουσιαστικότερες τροποποιήσεις στον τοµέα της κοινωνικής
πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας (δεν υπάρχει
αλλαγή σε σχέση µε την παρούσα κατάσταση). Ωστόσο, δεν θα ήταν σωστό να
ισχυρισθούµε ότι το Σύνταγµα περιέχει οπισθοδροµήσεις σε θέµατα κοινωνικής
πολιτικής. Αντιθέτως, σηµειώνουµε κάποια στοιχεία προόδου:

- την αναγνώριση της «πλήρους απασχόλησης» και της «κοινωνικής προόδου»
µεταξύ των στόχων της Ένωσης που κατοχυρώνονται στην αρχή του Συντάγµατος·
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- την εισαγωγή στην αρχή του Μέρους III µίας «κοινωνικής ρήτρας» οριζόντιου
χαρακτήρα, σύµφωνα µε την οποία η Ένωση πρέπει να λαµβάνει υπόψη, κατά τον
καθορισµό και την υλοποίηση όλων των πολιτικών, τις απαιτήσεις που συνδέονται
µε την προώθηση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και την εγγύηση
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, µε την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού καθώς και µε ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και
προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

- τη δηµιουργία µίας νοµικής βάσης που καθιστά δυνατή την αναγνώριση και την
προστασία των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος·

- τη ρητή αναγνώριση στο Μέρος I του ρόλου των «κοινωνικών εταίρων» και
ειδικότερα της τριµερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής για τη µεγέθυνση και την
απασχόληση, που συνεισφέρει στον κοινωνικό διάλογο.

Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι η ενσωµάτωση του Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων στο Σύνταγµα σηµαίνει την πλήρη αναγνώριση στην κοινοτική έννοµη
τάξη των κοινωνικών δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται σε αυτόν.

(7) Τέλος, σηµειώνουµε ότι η τακτική νοµοθετική διαδικασία θα εφαρµόζεται σε θέµατα
µέτρων κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν το δικαίωµα µισθωτών και µη
µισθωτών διακινούµενων εργαζοµένων σε παροχές. Συνδυάζεται, µάλιστα, µε µία
ακόµη «εφεδρική τροχοπέδη»: εάν ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι τα µέτρα αυτά
ενδέχεται να θίγουν θεµελιώδεις πτυχές του συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεών
του, και ιδίως το πεδίο εφαρµογής, το κόστος ή τη χρηµατοοικονοµική δοµή του, ή
να επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική ισορροπία του, µπορεί να ζητήσει την
παραποµπή του θέµατος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (γεγονός που συνεπάγεται την
αναστολή της νοµοθετικής διαδικασίας). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο οφείλει, εντός
προθεσµίας τεσσάρων µηνών, είτε να αναπέµψει το θέµα στο Συµβούλιο
προκειµένου να συνεχισθεί η διαδικασία, είτε να ζητήσει από την Επιτροπή να
παρουσιάσει µία νέα πρόταση (ωστόσο, το Σύνταγµα δεν προβλέπει τι συµβαίνει σε
περίπτωση αδράνειας του Συµβουλίου...).

(8) Παράλληλα, διαπιστώνουµε επίσης ότι το Σύνταγµα δεν επιφέρει αλλαγές σε θέµατα
φορολογίας, στα οποία η οµοφωνία παραµένει γενικός κανόνας: η ∆∆ δεν διατήρησε
ούτε καν τις (αρκετά περιορισµένες) αναφορές στη τακτική νοµοθετική διαδικασία
(και εποµένως στην ειδική πλειοψηφία) που πρότεινε η Συνέλευση σε θέµατα
διοικητικής συνεργασίας και καταπολέµησης της απάτης και της φοροδιαφυγής
(µέσω οµόφωνης διαπίστωσης από το Συµβούλιο ότι τα προτεινόµενα µέτρα
εµπίπτουν στα ζητήµατα αυτά).

(9) Ένας άλλος τοµέας που βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, αλλά στον οποίο οι
τροποποιήσεις είναι µάλλον περιορισµένες, είναι εκείνος της οικονοµικής
διακυβέρνησης. Πρέπει, ωστόσο, να υπογραµµίσουµε την επιβεβαίωση, στο επίπεδο
των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, του συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής και της
πολιτικής απασχόλησης (µολονότι η ∆∆ τροποποίησε το κείµενο της Συνέλευσης
προκειµένου να δώσει έµφαση στο γεγονός ότι τα κράτη µέλη είναι εκείνα που



Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη
PR\542869EL.doc 33/39 PE 347.119v03

EL

συντονίζουν τις πολιτικές τους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που καθορίζονται στους
κόλπους της Ένωσης), και την ενίσχυση των διατάξεων που αφορούν ειδικά τα
κράτη µέλη που έχουν ως νόµισµα το ευρώ: λόγου χάρη, για τη λήψη απόφασης από
το Συµβούλιο σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από νέα κράτη µέλη (κατόπιν
πρότασης της Επιτροπής) πρέπει να προηγηθεί σύσταση από την ειδική πλειοψηφία
των κρατών µελών που έχουν ήδη το ευρώ ως νόµισµα.

Εξάλλου, οι ρυθµίσεις για τη λειτουργία της Ευρωοµάδας διευκρινίζονται σε
προσαρτηµένο πρωτόκολλο. Η ∆∆ υιοθέτησε επίσης µία ∆ήλωση σχετικά µε το
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το Σύµφωνο αποτέλεσε εξάλλου αφορµή
για έντονες συζητήσεις µεταξύ ορισµένων αντιπροσωπειών, µε αποτέλεσµα την
υιοθέτηση ορισµένων τροποποιήσεων στο κείµενο της Συνέλευσης, οι οποίες
εκδηλώνονται ειδικότερα ως µείωση του προτεινόµενου για την Επιτροπή ρόλου στη
διαδικασία για τα υπερβολικά ελλείµµατα (οι συστάσεις που απευθύνει το
Συµβούλιο στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος αποφασίζονται βάσει απλής σύστασης
της Επιτροπής, όπως σήµερα, και όχι βάσει πρότασης, όπως πρότεινε η Συνέλευση).

9.3. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

(1) Ο τοµέας των εξωτερικών σχέσεων υπέστη επίσης βαθιές αλλαγές, κυρίως όµως σε
θεσµικό επίπεδο και λιγότερο όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Στο
πλαίσιο της λογικής της θέσπισης ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης (βλέπε
ανωτέρω, σηµείο 6.5.) µε διπλή θεσµική αρµοδιότητα, στον οποίο ανατίθενται η
διαχείριση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και ο
συντονισµός όλων των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης, το Σύνταγµα συγκέντρωσε
σε έναν χωριστό τίτλο όλους τους τοµείς εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, που παραµένει
ουσιαστικά ένας τοµέας διακυβερνητικής δράσης στον οποίο ο ρόλος του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κατέχει κυρίαρχη θέση, η οµοφωνία παραµένει ο κανόνας,
ενώ η ειδική πλειοψηφία εφαρµόζεται µόνον για την εκτέλεση των αποφάσεων που
λαµβάνει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (ή τις προτάσεις που παρουσιάζει ο Υπουργός
Εξωτερικών κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου) ή το Συµβούλιο.
Ωστόσο, προβλέπεται µία «εφεδρική τροχοπέδη» στην περίπτωση που ένα κράτος
αντιτίθεται στη λήψη µίας απόφασης µε ειδική πλειοψηφία για «ζωτικούς λόγους
εθνικής πολιτικής». Ούτε οι προτάσεις της Συνέλευσης (ειδική πλειοψηφία για τις
προτάσεις που υποβάλλει ο Υπουργός Εξωτερικών µε την υποστήριξη της
Επιτροπής) ούτε εκείνες της ιταλικής Προεδρίας (ειδική πλειοψηφία για όλες τις
προτάσεις που υποβάλλει ο Υπουργός Εξωτερικών) κατάφεραν να υπερνικήσουν την
αντίσταση ορισµένων κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε γενικό
δικαίωµα ενηµέρωσης, ακόµη και διαβούλευσης. Η αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου
σε θέµατα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας είναι περιορισµένη,
µολονότι το Σύνταγµα προβλέπει ότι το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της
νοµιµότητας των ευρωπαϊκών αποφάσεων που συνεπάγονται τη λήψη περιοριστικών
µέτρων κατά ιδιωτών.
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(2) Το Σύνταγµα επέφερε τις σηµαντικότερες βελτιώσεις στον ειδικότερο τοµέα της
κοινής πολιτικής ασφάλειας, η δε ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη κατοχύρωσε
σηµαντικά βήµατα προόδου τα οποία υπερβαίνουν ενίοτε τα όσα είχε προτείνει η
Συνέλευση.

Έτσι, η προοπτική µίας κοινής άµυνας, ή εν πάση περιπτώσει ο καθορισµός µίας
κοινής πολιτικής άµυνας, της οποίας οι αρχές είχαν ήδη συµφωνηθεί στη συνθήκη
του Μάαστριχτ24, γίνεται πιο ρεαλιστική. Αυτή η κοινή πολιτική άµυνας προσδίδει
στην Ένωση µία επιχειρησιακή ικανότητα βασισµένη σε στρατιωτικά και µη
στρατιωτικά µέσα. Οι κυριότερες καινοτοµίες στον τοµέα αυτό αφορούν τα εξής:

- την επικαιροποίηση των «αποστολών τύπου Petersberg»25·

- τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού Εξοπλισµού, Έρευνας και
Στρατιωτικών ∆υνατοτήτων26·

- τη δυνατότητα καθιέρωσης, µε απόφαση του Συµβουλίου που λαµβάνεται µε ειδική
πλειοψηφία, µόνιµης διαρθρωµένης συνεργασίας στον τοµέα της άµυνας µεταξύ
των κρατών µελών που έχουν τις στρατιωτικές δυνατότητες και την πολιτική
βούληση να προσχωρήσουν σε αυτή (προσαρτηµένο παράρτηµα καθορίζει τους
όρους υλοποίησης της εν λόγω διαρθρωµένης συνεργασίας)·

- τον καθορισµό υποχρέωσης αµοιβαίας βοήθειας και αρωγής µεταξύ των κρατών
µελών, µε κάθε µέσο, εάν ένα κράτος µέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του,
σύµφωνα µε τον Χάρτη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και στο πλαίσιο του
σεβασµού των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη του Βορείου
Ατλαντικού για τα κράτη µέλη που είναι συµβαλλόµενα µέρη της. Το Σύνταγµα
υπογραµµίζει ότι η υποχρέωση αυτή δεν θίγει τον ειδικό χαρακτήρα της πολιτικής
ασφάλειας και άµυνας ορισµένων κρατών µελών, γεγονός που αποτελεί σηµαντική
εγγύηση για τα κράτη εκείνα που είναι παραδοσιακά «ουδέτερα»·

- τη δυνατότητα του Συµβουλίου να αναθέσει σε οµάδα κρατών την
πραγµατοποίηση µίας αποστολής για τη διαφύλαξη των αξιών της Ένωσης·

- τη δηµιουργία ενός ταµείου εκκίνησης, συγκροτούµενου από τις εισφορές των
κρατών µελών για τις στρατιωτικές δαπάνες που δεν αναλαµβάνονται από τον
προϋπολογισµό της Ένωσης·

                                                
24 Η απόφαση καθιέρωσης, σε εύθετο χρόνο, κοινής άµυνας λαµβάνεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που
αποφασίζει οµόφωνα, και απαιτεί επιπλέον την έγκριση όλων των κρατών µελών σύµφωνα µε τις συνταγµατικές
διαδικασίες τους.
25  Μέσω της συµπερίληψης αποστολών αφοπλισµού, παροχής συµβουλών, σταθεροποίησης µετά το τέλος των
συγκρούσεων, καταπολέµησης της τροµοκρατίας, ακόµη και στο έδαφος τρίτων χωρών, που προστίθενται στις
ήδη προβλεπόµενες ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης, τις αποστολές πρόληψης των
συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης, και τις αποστολές µάχιµων δυνάµεων, διαχείρισης των κρίσεων και
αποκατάστασης της ειρήνης.
26 Με καθήκον ειδικότερα την προώθηση του εξορθολογισµού των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών
µελών, τον συντονισµό των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θέµατα αµυντικής τεχνολογίας και τη βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας των στρατιωτικών δαπανών.
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- τον καθορισµό διαδικασίας ταχείας πρόσβασης στις πιστώσεις της Ένωσης.

(3) Το Σύνταγµα προβλέπει επίσης µία ρήτρα αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών,
σύµφωνα µε την οποία, σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος δεχθεί τροµοκρατική
επίθεση ή πληγεί από φυσική καταστροφή, τα υπόλοιπα κράτη µέλη του παρέχουν
βοήθεια, κατόπιν αιτήµατός του. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της ρήτρας
αλληλεγγύης θα εγκριθούν µε απόφαση του Συµβουλίου, κατόπιν κοινής πρότασης
της Επιτροπής και του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης. Το Συµβούλιο
αποφασίζει οµόφωνα εάν η απόφαση αυτή έχει συνέπειες ως προς την άµυνα. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται ενήµερο.

(4) Εποµένως, οι πρόοδοι αυτές είναι σηµαντικές και δεν θίγουν ούτε τις ιδιαιτερότητες
της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας ορισµένων κρατών µελών ούτε τις υποχρεώσεις
των κρατών µελών που είναι επίσης συµβαλλόµενα µέρη της Συνθήκης του Βορείου
Ατλαντικού. Επίσης, δεν υπάρχει κίνδυνος να µετατρέψουν την Ένωση σε επιθετικό
στρατιωτικό συνασπισµό, όπως φαίνεται να φοβούνται ορισµένοι. Κάποιοι θα
επιθυµούσαν σίγουρα περαιτέρω πρόοδο, ιδίως όσον αφορά την ειδική πλειοψηφία.
Λαµβάνοντας υπόψη την πρωτίστως διακυβερνητική φύση του τοµέα αυτού και την
πολιτική πραγµατικότητα εντός της οποίας κινήθηκε η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη,
µπορούµε να θεωρήσουµε το τελικό αποτέλεσµα µάλλον θετικό.

9.4. Άλλοι τοµείς των εξωτερικών σχέσεων

(1) Εξάλλου, όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, πρέπει να υπογραµµίσουµε τις θετικές
τροποποιήσεις που θεσπίσθηκαν σε θέµατα κοινής εµπορικής πολιτικής. Το πεδίο
εφαρµογής της επεκτάθηκε όσον αφορά το εµπόριο υπηρεσιών και την πνευµατική
ιδιοκτησία. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύθηκε: για τη θέσπιση των
µέτρων εφαρµογής της κοινής εµπορικής πολιτικής θα επικρατεί η τακτική
νοµοθετική διαδικασία· η Επιτροπή θα του υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για την
πρόοδο των διαπραγµατεύσεων διεθνών συµφωνιών· για τη σύναψη των συµφωνιών
αυτών θα απαιτείται η έγκρισή του. Σηµειώνουµε ότι το Σύνταγµα επιβεβαιώνει τη
λεγόµενη «πολιτιστική εξαίρεση»27.

(2) Τέλος, στον τοµέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δηµιουργία µίας ειδικής νοµικής βάσης, που
υπόκειται στην τακτική νοµοθετική διαδικασία και προβλέπει τη σύσταση ενός
Ευρωπαϊκού Σώµατος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

                                                
27 Το Σύνταγµα ορίζει ότι το Συµβούλιο πρέπει να αποφασίζει οµόφωνα όσον αφορά τις συµφωνίες στον τοµέα
των πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, όταν υπάρχει κίνδυνος οι υπηρεσίες αυτές να θίξουν
την πολιτιστική και γλωσσική πολυµορφία της Ένωσης. Η ∆∆ επέκτεινε την «εξαίρεση» αυτή στο εµπόριο
κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας, όταν υπάρχει κίνδυνος οι συµφωνίες αυτές να
επηρεάσουν σοβαρά την οργάνωση των υπηρεσιών αυτών σε εθνικό επίπεδο και να θίξουν την αρµοδιότητα
των κρατών µελών όσον αφορά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Επίσης, το Συµβούλιο πρέπει να
αποφασίζει οµόφωνα όσον αφορά τις συµφωνίες στον τοµέα των υπηρεσιών γενικότερα και σε πτυχές της
πνευµατικής ιδιοκτησίας, όταν οι εν λόγω συµφωνίες περιέχουν διατάξεις για τις οποίες απαιτείται οµοφωνία
για την έγκριση εσωτερικών κανόνων.
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10. Σηµαντικά στοιχεία ευελιξίας

10.1. Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα είναι κατά πόσον το νέο θεσµικό πλαίσιο είναι επαρκώς
ευέλικτο ώστε να παρέχει τη δυνατότητα στην Ένωση να προσαρµόζεται στην εξέλιξη
των καταστάσεων και να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που ενδέχεται να
ανακύψουν στο µέλλον.

Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό πρέπει να αναζητηθεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα:
αφενός στο επίπεδο της αναθεώρησης του Συντάγµατος, και αφετέρου στο επίπεδο των
δυνατοτήτων εξέλιξης του συστήµατος εντός του συνταγµατικού πλαισίου, χωρίς να
είναι αναγκαία η αναθεώρηση του Συντάγµατος.

(1) Όσον αφορά τη διαδικασία αναθεώρησης, η νέα συνθήκη περιέχει προφανείς
βελτιώσεις, και πρώτα-πρώτα την ανάθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δικαιώµατος πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση, στον ίδιο βαθµό µε τα κράτη µέλη
και την Επιτροπή, αλλά και τη θεσµοθέτηση της Συνέλευσης ως οργάνου
προετοιµασίας της αναθεώρησης. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζονται ο εξαιρετικά
αποφασιστικός ρόλος της Συνέλευσης στην επεξεργασία του Συντάγµατος και οι
εγγενείς περιορισµοί της διακυβερνητικής µεθόδου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
που πρώτο πρότεινε την προσφυγή στη µέθοδο της Συνέλευσης, εκφράζει την
ικανοποίησή του για την τροποποίηση αυτή, η οποία θα συµβάλει στη διαφάνεια και
στον εκδηµοκρατισµό της διαδικασίας αναθεώρησης καθώς και στη διασφάλιση της
αυξηµένης αποτελεσµατικότητάς της.

Ιδιαίτερα θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου προκειµένου το Συµβούλιο να µπορέσει να αποφασίσει να µην
συγκαλέσει Συνέλευση, εάν η έκταση των τροποποιήσεων δεν δικαιολογεί τέτοια
σύγκληση.

(2) ∆υστυχώς, η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη δεν προχώρησε όσο επιθυµούσε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας
αναθεώρησης. Πράγµατι, το κείµενο προβλέπει µία απλουστευµένη διαδικασία
αναθεώρησης του περιεχοµένου των διατάξεων του Τίτλου σχετικά µε τις
εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης – υπό την προϋπόθεση ότι η
αναθεώρηση αυτή δεν αυξάνει τις αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Ένωση –
αλλά η απλοποίηση αυτή συνίσταται απλώς στην παροχή της δυνατότητας στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να µην συγκαλέσει Συνέλευση (χωρίς να απαιτείται η
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) διατηρώντας ούτως ή άλλως την απαίτηση
οµοφωνίας και κύρωσης από όλα τα κράτη µέλη.

(3) Έτσι, η αναθεώρηση του Συντάγµατος θα εξακολουθήσει να απαιτεί, σε κάθε
περίπτωση, την οµοφωνία και την κύρωση όλων των κρατών µελών, ενώ ορισµένες
προτάσεις, που συγκέντρωσαν τη µεγάλη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, θα επέτρεπαν να καταστεί λίγο πιο
ευέλικτη η απαίτηση αυτή όσον αφορά την αναθεώρηση των διατάξεων του Μέρους
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III (που είναι αρκετά λεπτοµερείς και των οποίων η συνταγµατική φύση
αµφισβητείται συχνά), τηρώντας πάντοτε τη βασική αρχή ότι κάθε συµπληρωµατική
αύξηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης απαιτεί την οµοφωνία των κρατών µελών.

(4) Αντιθέτως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη
διατήρηση των ρητρών «γέφυρας» που πρότεινε η Συνέλευση για τη µετάβαση από
την οµοφωνία στην ειδική πλειοψηφία ή από την ειδική νοµοθετική διαδικασία στην
τακτική νοµοθετική διαδικασία. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή µπορεί να ληφθεί
µόνον οµόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µε την έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και µόνον εφόσον κανένα εθνικό κοινοβούλιο δεν αντιτεθεί εντός
προθεσµίας έξι µηνών, αποτελεί επαρκή εγγύηση από την άποψη του σεβασµού των
δικαιωµάτων κάθε κράτους µέλους και της διαφάνειας και της δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης της απόφασης.

(5) Μία ακόµη θετική πτυχή του νέου συνταγµατικού κειµένου αφορά τις βελτιώσεις
στον τοµέα των ενισχυµένων συνεργασιών, των οποίων η σηµασία µπορεί να
διευρυνθεί στο µέλλον λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική αύξηση του αριθµού των
κρατών µελών. ∆ιατηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις που διασφαλίζουν τη
συνοχή του συνόλου της Ένωσης και τη θεσµική ενότητά της, το Σύνταγµα
διευρύνει το πεδίο των ενισχυµένων συνεργασιών (µπορούν να εφαρµοσθούν σε
όλους τους τοµείς που δεν καλύπτονται από τις αποκλειστικές αρµοδιότητες της
Ένωσης, ενώ επί του παρόντος ο τοµέας της άµυνας αποκλείεται) και διευκολύνει τη
δροµολόγησή τους: πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 1/3 των κρατών µελών,
το δε Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, µε εξαίρεση τον τοµέα της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, όπου απαιτείται οµοφωνία. Η
απαίτηση της έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (µε εξαίρεση τον τοµέα της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας) ενισχύει επίσης τη
δηµοκρατική νοµιµοποίηση της απόφασης δροµολόγησης ενισχυµένης συνεργασίας.

(6) Τέλος, θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη κατάφερε να
διατηρήσει µία ρήτρα «γέφυρας» προς την ειδική πλειοψηφία ή την τακτική
νοµοθετική διαδικασία εντός των ενισχυµένων συνεργασιών, όπως είχε προτείνει η
Συνέλευση.

(7) Εθελούσια αποχώρηση από την Ένωση: για πρώτη φορά στις ιδρυτικές συνθήκες
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και στη συνέχεια της Ένωσης, οι οποίες – µε
εξαίρεση την πρώτη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα – συνάφθηκαν ρητά για απεριόριστο χρόνο, αλλά χωρίς να προβλέπεται
καµία διαδικασία συλλογικής ή µεµονωµένης καταγγελίας τους, το Σύνταγµα
προβλέπει στο άρθρο I-60 έναν µηχανισµό «εθελούσιας αποχώρησης από την
Ένωση». Βεβαίως, ελλείψει συγκεκριµένης διάταξης, το διεθνές δίκαιο των
συνθηκών παρείχε ήδη σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα αυτή. Ωστόσο, η ρητή
ένταξη του άρθρου αυτού στο ίδιο το κείµενο του Συντάγµατος, εκτός από τη
θέσπιση των συγκεκριµένων λεπτοµερειών για τη διαχείριση ενός τέτοιου
ενδεχοµένου, αποτελεί επίσης σαφή και ρητή ένδειξη ότι κανένα κράτος µέλος δεν
είναι υποχρεωµένο να συνεχίσει να συµµετέχει στο κοινό σχέδιο, εάν ο λαός του δεν
το επιθυµεί. Αυτό αποδεικνύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις που αφορούν τις



Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη
PE 347.119v03 38/39 PR\542869EL.doc

EL

ενισχυµένες και διαρθρωµένες συνεργασίες, ότι η προσχώρηση στην Ένωση και
στην ανάπτυξη των πολιτικών της συνιστά ελεύθερη επιλογή και βασίζεται σε
πραγµατική πολιτική δέσµευση.

11. Όροι έναρξης ισχύος του Συντάγµατος

11.1. Πρέπει καταρχάς να υπενθυµίσουµε ότι η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη συγκλήθηκε βάσει
του άρθρου 48 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι, όποια και
αν είναι η έκταση των προτεινόµενων τροποποιήσεων των ισχυουσών συνθηκών
(συµπεριλαµβανοµένης ενδεχοµένως της κατάργησής τους, όπως προβλέπει το άρθρο
IV-437 του σχεδίου Συντάγµατος), οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ µετά την
κύρωσή τους από όλα τα κράτη µέλη κατά τους αντίστοιχους συνταγµατικούς κανόνες
τους.

11.2. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο IV-447 του Συντάγµατος ισχύουν µόνον για το µέλλον. Το
άρθρο αυτό ορίζει ότι εάν, µετά την παρέλευση δύο ετών από τη διαδικασία κύρωσης
µίας τροποποίησης µεταγενέστερης της συνθήκης που τη θεσπίζει, το ένα πέµπτο των
κρατών µελών δεν έχει ακόµη αποπερατώσει τη διαδικασία αυτή ή αντιµετωπίζει
δυσχέρειες στην εξέλιξή της (συµπεριλαµβανοµένου του ενδεχοµένου απόρριψης από
ένα ή περισσότερα κράτη µέλη), το θέµα παραπέµπεται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

11.3. Όσον αφορά την κύρωση της αρχικής συνθήκης, η ∆∆ υιοθέτησε µία δήλωση πολιτικής
φύσης που θα εγγραφεί στην τελική πράξη της και που επαναλαµβάνει ουσιαστικά τη
διατύπωση του προαναφερθέντος άρθρου IV-447.

11.4. Βεβαίως, στο παρελθόν, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέτασε όπως ήταν αναµενόµενο το
θέµα, όταν οι διαδικασίες κύρωσης των προηγούµενων συνθηκών αντιµετώπισαν
προβλήµατα σε ορισµένα κράτη µέλη. Ωστόσο, εισάγοντας τη διάταξη αυτή –
ακολουθώντας τις προτάσεις της Συνέλευσης – η ∆∆ θέλησε να στείλει το πολιτικό
µήνυµα ότι δύσκολα µπορεί κανείς να αποδεχθεί ότι µία µικρή µειοψηφία κρατών µελών
θα εµποδίσει τα υπόλοιπα να προχωρήσουν, δεδοµένου και των λοιπών ρυθµίσεων του
Συντάγµατος, οι οποίες παρέχουν ειδικότερα τη δυνατότητα εθελούσιας αποχώρησης από
την Ένωση και προσφυγής σε ενισχυµένες ή/και διαρθρωµένες συνεργασίες, στις οποίες
δεν είναι υποχρεωµένα να συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη. Η κατάσταση αυτή πρέπει
να οδηγήσει σε διαπραγµατεύσεις για την εξεύρεση λύσης που θα λαµβάνει υπόψη όχι
µόνον την κατάσταση του κράτους µέλους που δεν είναι σε θέση να κυρώσει το
Σύνταγµα, αλλά επίσης και κυρίως την κατάσταση των κρατών µελών που το
αποδέχονται.

III. Συνολική αξιολόγηση/σύσταση έγκρισης του Συντάγµατος

1. Βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης, η συνολική κρίση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ∆∆ που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2004 δεν µπορεί
παρά να είναι αναµφισβήτητα θετική. Τα αποτελέσµατα της ∆∆ είναι φιλόδοξα σε βαθµό που
πολλοί αµφέβαλλαν ότι µπορούσε να επιτευχθεί στο γεωπολιτικό πλαίσιο ανάπτυξης του
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όλου εγχειρήµατος µετά τη δήλωση του Λάκεν σχετικά µε το µέλλον της Ένωσης τον
∆εκέµβριο του 200128.

2. Η συνταγµατική συνθήκη καταρτίσθηκε από τη Συνέλευση µε επίπεδα συµµετοχής και
διαφάνειας άγνωστα µέχρι τότε. Επιπλέον, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν το
κείµενο που θα υποβληθεί σε κύρωση από όλα τα κράτη µέλη. Το τελικό κείµενο είναι προϊόν
ενός συµβιβασµού στον οποίο παρενέβησαν διάφοροι παράγοντες: οι κυβερνήσεις και τα
κοινοβούλια των κρατών µελών, ως θεµατοφύλακες της εθνικής νοµιµότητας, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, εξ ονόµατος των ευρωπαϊκών οργάνων, οι πολίτες, είτε
µεµονωµένα είτε µέσω οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Ωστόσο, συµβιβασµός δεν
σηµαίνει ελάχιστη συµφωνία. Αντιθέτως. Παρά τις αδυναµίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι
διατάξεις του Συντάγµατος αντικατοπτρίζουν ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο φαινόταν
να αποτελεί ουτοπία εν όψει του πολιτικού πλαισίου εντός του οποίου διεξήχθησαν οι
εργασίες, από τη δροµολόγησή του µε τη ∆ήλωση του Λάκεν τον ∆εκέµβριο του 2001.

Η εδραίωση των συνταγµατικών θεµελίων της Ένωσης και του θεσµικού πλαισίου της, καθώς
και ο εξορθολογισµός και η απλοποίηση των νοµικών πράξεών της, µπορούν επιτέλους να
αποκτήσουν διάρκεια, ύστερα από δύο δεκαετίες συνεχών µεταρρυθµίσεων.

Η σταθερότητα και η ασφάλεια που χαρακτηρίζουν κάθε συνταγµατικό κείµενο
συµπληρώνονται από τις διατάξεις που αφενός οργανώνουν την εξέλιξη της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων και αφετέρου επιτρέπουν την προσφυγή σε ενισχυµένες ή/και
διαρθρωµένες συνεργασίες, διασφαλίζοντας την αναγκαία ευελιξία προκειµένου να καταστεί
δυνατή η προσαρµογή της λειτουργίας της Ένωσης στις προκλήσεις που θα αντιµετωπίσει τα
επόµενα χρόνια.

Όµως, πάνω από όλα, το Σύνταγµα εισάγει περισσότερη δηµοκρατία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, συντελεί στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της λήψης αποφάσεων, διασφαλίζει
την αποσαφήνιση του ποιος κάνει τι στην Ένωση και του επιπέδου αρµοδιοτήτων που ανήκει
αφενός στην Ένωση και αφετέρου στα κράτη µέλη. Στη συνέντευξη Τύπου µετά το πέρας
των εργασιών της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος Giscard d'Estaing δήλωσε ότι νικητής της
Συνέλευσης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εισηγητές θεωρούν ότι πραγµατικοί
θριαµβευτές είναι οι πολίτες, καθώς το Σύνταγµα αυτό αποτελεί τη σηµαντικότερη πρόοδο
µετά τις συνθήκες της Ρώµης του 1957, επειδή παγιώνει τις αξίες και τις αρχές µας σε ένα
σχέδιο κοινής ζωής και επειδή αποτελεί την καλύτερη απάντηση για την κοινή αντιµετώπιση
των σηµερινών προκλήσεων.

3. Εποµένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πρωτοστατήσει στην προώθηση και
στην προάσπιση του Συντάγµατος και να συµβάλει στην υποκίνηση και στη διατήρηση της
αναγκαίας πολιτικής βούλησης για την πλήρη εφαρµογή του. Θα µπορέσει να διαδραµατίσει
τον ρόλο αυτό συµµετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις που θα συνοδεύσουν τη διαδικασία
κύρωσης.
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