Αό τη Συνταγματική στη «Μεταρρυθμιστική» Συνθήκη

3

Αό τη Συνταγματική στη «Μεταρρυθμιστική» Συνθήκη
και αό τη Νίκαια στη Λισαβόνα
Νίκος Φραγκάκης*
Η διαδρομή
Το Ευρωαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2007
Μετά δύο έτη αβεβαιότητας σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης των
Συνθηκών, το Ευρωαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στις 23 Ιουνίου 2007 σε συμφωνία ότι «έφτασε ο καιρός να βρεθεί λύση στο ζήτημα και να ροχωρήσει εραιτέρω η ΄Ενωση»1, τερματίζοντας έτσι την «ερίοδο ερίσκεψης». ΄Εδωσε,
δε, εντολή στην εερχόμενη, τότε, ορτογαλική ροεδρία για την άμεση
(«ριν αό τα τέλη Ιουλίου») σύγκληση Διακυβερνητικής Διάσκεψης [ΔΚΔ]
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 48 ΣυνθΕΕ2, με ρητή μάλιστα ρόβλεψη
να ολοκληρώσει το έργο της το συντομότερο δυνατόν και εν άση εριτώσει
ριν αό τα τέλη του 2007. Το ιεστικό αυτό χρονοδιάγραμμα αιτιολογήθηκε
αό το στόχο η Συνθήκη ου θα ροκύψει αό τη ΔΚΔ να έχει εικυρωθεί
ριν αό τις εκλογές του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο 2009 αό τα
27 κράτη μέλη3.
Η ΔΚΔ διεξήχθη υό την γενική ευθύνη των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, εικουρούμενων αό τους υουργούς Εξωτερικών ως μελών του Συμβουλίου Γενικών Υοθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων4, δηλαδή υό συνθήκες
αυστηρού ολιτικού ελέγχου και χωρίς «νεωτερικά» ανοίγματα ρος άλλους
αράγοντες διαμόρφωσης γνώμης, όως είχε συμβεί με την ροηγούμενη ΔΚΔ
του 2004 με κατάληξη το σχέδιο της Συνταγματικής Συνθήκης.
*

Δικηγόρος, Πρόεδρος του ΕΚΕΜΕ.
Ευρωαϊκό Συμβούλιο Βρυξελλών (21/22 Ιουνίου 2007) Συμεράσματα της Προεδρίας, εγγρ. 11177/07 CONCL 2, Ι. Διαδικασία Αναθεώρησης των Συνθηκών, αριθ. 8.
2 Ο.., αριθ. 10.
3 Ο.., αριθ. 11. Τα μέλη του Ευρωαϊκού Συμβουλίου ανέλαβαν την ολιτική δέσμευση
να ροχωρήσουν σε ταχεία, χωρίς δημοψήφισμα (λην Ιρλανδίας) διαδικασία εικύρωσης
της νέας Συνθήκης μέσα στο 2008.
4 Ο.., αριθ. 12.
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Η αναθεωρητική διαδικασία εγκατέλειψε λοιόν τη συνταγματική αντίληψη, ου συνίστατο στην κατάργηση όλων των ισχυουσών Συνθηκών και
στην αντικατάσταση τους αό ένα μόνο κείμενο, αοκαλούμενο «Σύνταγμα»5
και κινήθηκε στα λαίσια των ορισμών του άρθρου 48 ΣυνθΕΕ ου διέει, αοκλειστικά κατά το ισχύον δίκαιο, κάθε αναθεώρηση των Συνθηκών6. Η
ροβλεόμενη αό την εν λόγω διάταξη γνώμη της Ειτροής, ου ήταν θετική, δόθηκε την 10/7/2007 με ανακοίνωση ρος το Συμβούλιο7. Η αντίστοιχη
γνώμη του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου διατυώθηκε μια μέρα αργότερα με
σχετικό νομοθετικό ψήφισμα ου εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο της ολομέλειάς
του στις 9-12/7/20078. Τη σύμφωνη γνώμη του για τη σύγκληση της ΔΚΔ είχε,
φυσικά, διατυώσει και το Συμβούλιο, καθώς και τα υόλοια όργανα (ΕΚΤ,
Ελεγκτικό Συνέδριο, Ειτροή Περιφερειών, Ευρωαίος Εότης Προσωικών Δεδομένων). Η νέα Συνθήκη ακολουθεί λοιόν την κλασική, δοκιμασμένη9 μέθοδο τροοοίησης των συνθηκών, εγκαταλείοντας τα ‘συντακτικής’
φύσης εξωτερικά χαρακτηριστικά της Συνταγματικής Συνθήκης [ΣυντΣ]10, μολονότι ενσωματώνει τη συντριτική λειοψηφία των ουσιαστικών τροοοιήσεων ου θα εέφερε η ΣυντΣ αν είχε τεθεί σε ισχύ. Τροοοιεί τις υάρχουσες
δύο Συνθήκες και στη μεν Συνθήκη για την ΕΕ αφήνει τον τίτλο της ανέαφο
[ΣυνθΕΕ], ενώ τη Συνθήκη για την ίδρυση της ΕΚ μετονομάζει σε Συνθήκη για
τη Λειτουργία της Ευρωαϊκής΄Ενωσης [ΣυνθΛΕΕ], αφού έτσι κι αλλιώς οι
όροι ‘Κοινότητα’, ‘Ευρωαϊκή Κοινότητα’ και το ακρωνύμιο ‘ΕΟΚ’ εξοβελίζονται αό το λεξιλόγιο, το [τέως] ‘κοινοτικό’ και – ήδη – ‘της ΄Ενωσης’11. Στην
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Για το σχέδιο Συνταγματικής Συνθήκης στην τελευταία φάση ριν την εγκατάλειψη
του, βλ. το αφιέρωμα της ΕυρΠολ 1/2007, σελ. 5-197 με συμβολές των Π.Κ. Ιωακειμίδη, Β.
Χριστιανού, Ν. Σκανδάμη, D. Sidjanski, Π. Καζάκου, Κ. Ηλιόουλου, Κ. Μόσκοβιτς και Ε.
Νεφράμη.
6 Στο νέο άρθρο 48 ΣυνθΕΕ οι αντίστοιχες ρυθμίσεις είναι εκείνες της συνήθους διαδικασίας αναθεώρησης των §§ 2-5, ενώ εισάγεται και αλοοιημένη διαδικασία αναθεώρησης στις §§ 6-7.
7 Ανακοίνωση της Ειτροής ρος το Συμβούλιο «Η μεταρρύθμιση της Ευρώης για
τον 21ο αιώνα», Γνώμη της Ευρωαϊκής Ειτροής, σύμφωνα με το άρθρο 48 ΣυνθΕΕ, σχετικά με τη διάσκεψη των αντιροσώων των κυβερνήσεων των κρατών μελών ρος αναθεώρηση των Συνθηκών, COM(2007) 412 τελικό.
8 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με
τη σύγκληση της ΔΚΔ: η γνώμη του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 ΣυνθΕΕ)
(11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS)). Το Κοινοβούλιο ικανοοιήθηκε αό τη
συμμετοχή τριών εκροσώων του (και όχι αρατηρητών, όως στο αρελθόν) στην ΔΚΔ.
9 Βλ. ΕΕΠ (1986), Μααστρίχτ (1992), ΄Αμστερνταμ (1997), Νίκαια (2001).
10 Ενδιαφέρουσα η Δήλωση αριθ. 52 των 16 κρατών μελών (μεταξύ τους και η Ελλάδα)
σχετικά με τα σύμβολα της ΕΕ: «[...] δηλώνουν ότι η σημαία [...], ο ύμνος [...], το έμβλημα
‘Ενωμένοι στην ολυμορφία’, το ευρώ [...] και η ημέρα της Ευρώης [...], θα αραμείνουν,
γι’ αυτά, τα σύμβολα της κοινής ταυτότητάς τους ως ολιτών της ΕΕ και του δεσμού τους με
αυτήν.»
11 Αριθ. 1 και 2 (α) του άρθρου 2 ΣυνθΛ.
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ιστορία ανήκει λέον και ο όρος ‘κοινή αγορά’ ου αντικαθίσταται αό την
‘εσωτερική αγορά’12.
Η Εντολή Καθηκόντων
Το σημαντικότερο, άντως, στοιχείο της αόφασης του Ευρωαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2007 ήταν η λετομερέστατη Εντολή Καθηκόντων της
ΔΚΔ ου εριλήφθηκε στο Παράρτημα Ι των Συμερασμάτων της Προεδρίας13, «καρός», κατά την Γνώμη της Ειτροής, «ενός ροσεκτικά διατυωμένου συμβιβασμού». Η εντολή άφηνε λίγα εριθώρια ουσιαστικής διαραγμάτευσης στη ΔΚΔ, αφού με ιδιαίτερη αυστηρότητα όριζε ότι αυτή «θα αοτελέσει την αοκλειστική βάση και λαίσιο των εργασιών της ΔΚΔ»14. Οι εριορισμοί αυτοί ήταν ααραίτητοι για να εισθούν οι ατίθασοι βρετανοί και ολωνοί (και όσοι άλλοι ροσαθούσαν κατά ερίτωση να εωφεληθούν αό το
κλίμα αντιαράθεσης) να συμφωνήσουν, ώστε να μην οδηγηθεί το αναθεωρητικό εγχείρημα σε νέα αοτυχία και να ειτευχθεί ειτέλους ο τερματισμός
δύο ετών αβεβαιότητας. Αβεβαιότητας ου ξεκίνησε αό τότε ου οι γάλλοι
και οι ολλανδοί αέρριψαν με δημοψήφισμα το σχέδιο Συνθήκης για ένα Ευρωαϊκό Σύνταγμα, καρό της Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώης, δηλαδή της ιο «ανοικτής» και της ιο ολιτικά φιλόδοξης διαδικασίας αό καταβολής του ρογράμματος ευρωαϊκής ενοοίησης. Εντούτοις η Εντολή Καθηκόντων, όως ήδη αναφέρθηκε, ροέβλεψε την εισαγωγή των καινοτομιών
ου ροέκυψαν αό τη ΔΚΔ του 2004, με τις αλλαγές ου έχουν εέλθει σ’ αυτές ως αοτέλεσμα ρόσφατων διαβουλεύσεων, αό τη Μεταρρυθμιστική στις
ισχύουσες Συνθήκες, σαν να μην είχε υάρξει η Συνταγματική Συνθήκη, την
οοία είχαν υογράψει όλα τα κράτη μέλη και εικυρώσει τα 18 αό αυτά. Το
γεγονός ότι οι ερισσότερες μεταβολές ου εέφερε η τελευταία στους θεσμούς
της ΄Ενωσης μεταγγίζονται στη νεόκοη μέσω της αναθεώρησης, αρασιωάται για λόγους ολιτικής τακτικής15.
Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη συντάχθηκε ράγματι με την ταχύτητα ου
είχε ααιτήσει το Ευρωαϊκό Συμβούλιο: ριν καλά-καλά τελειώσουν οι αυγουστιάτικες διακοές, οι ειφορτισμένοι με την ροετοιμασία του σχεδίου
υάλληλοι αοδύθηκαν σε μια ροσάθεια ου αέδωσε καρούς ώστε να
υάρχει κείμενο τόσο κοντά στο τελικό, για την σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας ου συνεδρίασε στις 18/10/2007 ως ΔΚΔ και στις 19/10/2007 ως άτυη

12

Αριθ. 2 (ζ) του άρθρου 2 ΣυνθΛ.
Ο.., αριθ. 11.
14 Συμβούλιο της ΕΕ, εγγρ. 11218/07 POLGEN 74, Εντολή Καθηκόντων της ΔΚΔ.
15 Η αοφυγή συστηματικής αναφοράς στις διατάξεις της ΣυντΣ στο αρόν οφείλεται
στη εικέντρωση της αντιαραβολής της ΣυνθΛ ρος την lex lata, ου είναι η ΣυνθΝ.
13
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σύνοδος Αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, οότε και «έκλεισε» η διαραγμάτευση του συμβατικού κειμένου, λην ελαχίστων σημείων16.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας
Το κείμενο και η δομή του
Τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, ου εν όψει της υογραφής της βαφτίστηκε
σε Συνθήκη της Λισαβόνας [ΣυνθΛ]17, υογράψανε ανηγυρικά οι αρχηγοί
κρατών ή κυβερνήσεων στη φερώνυμη όλη την 13 Δεκεμβρίου 200718. Είχε
ροηγηθεί, την αραμονή στο Στρασβούργο, η ανηγυρική διακήρυξηυογραφή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωαϊκής ΄Ενωσης
[ΧΘΔ] αό τους ροέδρους του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Ειτροής19. ΄Ηδη έχει αρχίσει η εικύρωση της ΣυνθΛ αό τα κράτη
μέλη, χωρίς να αειλείται ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθεί εγκαίρως (δηλαδή
μέσα στο 2008 και, άντως, ριν τις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009) και αό
τους 27, με κοινοβουλευτικές διαδικασίες, εκτός Ιρλανδίας όου το δημοψήφισμα είναι συνταγματική ειταγή. Το Ευρωαϊκό Κοινοβούλιο, αό την
λευρά του, υερψήφισε τη Συνθήκη στις 20/2/200820.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας αοτελείται αό το κυρίως τμήμα ου εριλαμβάνει τις τροοοιήσεις οι οοίες ειφέρονται στη ΣυνθΕΕ (άρθρο 1) και στη
ΣυνθΕΚ (άρθρο 2) και αό τις τελικές διατάξεις (άρθρα 3-7). Ακολουθούν τα
ρωτόκολλα ου ροσαρτώνται στις ΣυνθΕΕ, ΣυνθΛΕΕ και ΣυνθΛ. Το αναθεωρητικό έργο ολοκληρώνεται με την Τελική Πράξη της ΔΚΔ ου εριλαμβάνει τις διάφορες Δηλώσεις.
Πολλά είναι τα ζητήματα ου η νεοαγής Συνθήκη ανοίγει ή, αλώς, δεν
κλείνει. Ζητήματα ορατά αν αντιαραβάλει κανείς το καινούριο κείμενο με το
ισχύον καθεστώς (Συνθήκη της Νίκαιας) και τις ρυθμίσεις της αλήστου μνήμης
16

Τα σχετικά κείμενα δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 5/10/2007 με τους κωδ. αριθ. CIG
1/1/07 REV 1 (σχέδιο τροοοιήσεων ΣυνθΕΕ και ΣυνθΕΚ), CIG 2/1/07 REV 1 (σχέδιο
ρωτοκόλλων), CIG 3/1/07 REV 1 (σχέδιο δηλώσεων) και CIG 4/1/07 REV 1 (σχέδιο ροοιμίου νέας συνθήκης). Τα κείμενα ροεγκρίθηκαν αό τη σύνοδο υουργών Εξωτερικών
της 15/10/2007.
17 ΄Αρθρο 7 ΣυνθΛ: «Η αρούσα Συνθήκη, ονομαζόμενη ως ‘η Συνθήκη της Λισαβόνας’[...]».
18 «Συνθήκη της Λισαβόνας για την τροοοίηση της Συνθήκης για την Ευρωαϊκή
΄Ενωση και της Συνθήκης ερί ιδρύσεως της Ευρωαϊκής Κοινότητας, υογράφηκε στη Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007» (2007/C 306/01) και «Τελική ράξη της Διακυβερνητικής
Διάσκεψης» (2007/C 306/02) ΕΕ C 306 της 17/12/2007 σ. 1 ε. και 231 ε., αντίστοιχα.
19 «Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωαϊκής ΄Ενωσης» (2007/C 303/01)
και Εεξηγήσεις σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (2007/C 303/02) ΕΕ
C 303 της 14/12/2007 σ. 1 ε. και 17 ε.
20 Αριθ. Εγγράφου Ρ6-ΤΑ(2008)0055.
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ΣυντΣ21. H ρώτη, δια γυμνού οφθαλμού, αρατήρηση αφορά την αναγνωσιμότητα του κειμένου ου υογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου: Είναι δυσανάγνωστο, σε σημείο ου να γίνεται ρακτικά μη αναγνώσιμο, αν ειχειρήσει κανείς
να μεταφέρει τις τροοοιήσεις της ΣυνθΛ στις ισχύουσες-τροοοιούμενες
διατάξεις των ΣυνθΕΕ και ΣυνθΕΚ και να τις εαναριθμήσει για τις ανάγκες
των νέων Συνθηκών, εφαρμόζοντας τις γριφώδεις ρόνοιες του άρθρου 5
ΣυνθΛ και του ρωτοκόλλου για την τροοοίηση των ρωτοκόλλων ου
ροσαρτώνται στις Συνθήκες22. Η ΣυνθΛ εριέχει κατά βάση τις αλλαγές ου
εέρχονται στις υφιστάμενες δύο Συνθήκες, ροκειμένου να ενσωματωθούν σ’
αυτές οι ρυθμίσεις ου ροέρχονται αό τη ΣυντΣ. Πικρόχολες κριτικές αοδίδουν το ρόβλημα της [μη] αναγνωσιμότητας σε έντεχνη ροσάθεια συγκάλυψης της ουσιαστικής ταύτισης εριεχομένου με τη ΣυντΣ, για την αοφυγή αντιδράσεων ου θα μορούσαν να οδηγήσουν σε νέα δημοψηφίσματα… Το βέβαιο είναι, άντως, ότι η αουσία είσημης κωδικοοιημένης εκδοχής του συμβατικού κειμένου (ου φαίνεται ότι δεν θα κυκλοφορήσει ριν
αό τη θέση του σε ισχύ) θα ροκαλεί σοβαρά ερμηνευτικά ερωτηματικά, αν
δεν οδηγήσει, όως μάλλον σκωτικά ψιθυρίζεται, στην ανάγκη εανυογραφής (!) μιας ‘καθαρότερης’ συνθήκης. Είναι χαρακτηριστική η αοστροφή
του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου ως «έχει είγνωση του γεγονότος ότι μια τροοοιητική συνθήκη αναόφευκτα είναι λιγότερο σαφής και ευανάγνωστη αό μια κωδικοοιημένη συνθήκη. Ζητεί γι’ αυτό το λόγο την άμεση δημοσίευση των ενοοιημένων
Συνθηκών, όως αναθεωρούνται αό τη ΣυνθΛ, κάτι ου θα ροσφέρει στους ολίτες
ένα σαφέστερο βασικό κείμενο της ΄Ενωσης»23.
Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις
Θα ειχειρηθεί στη συνέχεια η καταγραφή των, κατ’ εκτίμηση, κυριότερων
μεταρρυθμίσεων ου η νέα Συνθήκη εισάγει στο θεσμικό σύστημα της
΄Ενωσης24.
21 Για μια εξαντλητική αντιαραβολή του κειμένου της ΣυνθΛ με εκείνο της ΣυντΣ βλ.
The Lisbon Treaty and the European Constitution: A side-by-side comparison, στο
www.openeurope.org.uk.
22 Πρωτόκολλο αριθ. 1 για την τροοοίηση των ρωτοκόλλων τα οοία ροσαρτώνται
στη ΣυνθΕΕ, στη ΣυνθΕΚ και/ή στη ΣυνθΕΚΑΕ. Διευκρινίζεται ότι στο αρόν γίνεται αραομή στις τροοοιούμενες διατάξεις όως αυτές αριθμούνται στο κείμενο της ΣυνθΛ
και όχι στους ίνακες αντιστοιχίας ου αναφέρονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης, στο ρωτόκολλο αριθ. 1 και το σχετικό αράρτημα.
23 Παραγρ. 9 του Ψηφίσματος της 20 Φεβρουαρίου 2008.
24 Για μια ροσάθεια εξαντλητικής (;) καταγραφής των αλλαγών στις ισχύουσες Συνθήκες αλλά και στην ΣυντΣ, βλ. STEVE PEERS, Analysis of the amended text of the draft
Reform Treaty, www.statewath.org/euroconstitution.htm. Συνοτική αλλά εξαιρετικά ευθύβολη αρουσίαση των τροοοιήσεων, βλ. σε A. DUFF, True Guide to the Treaty of Lisbon. Στην ελληνική βιβλιογραφία βλ. Π. ΚΑΖΑΚΟΥ (με τη συνεργασία Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΥ), Η
ΕΕ μετά τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη. Μια ρώτη κριτική ανάλυση των νέων ρυθμίσεων,
Ευρωαϊκές Εξελίξεις, τ. 35, EEEΠ/EKEM, Δεκέμβριος 2007, Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Η ΕΕ
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Ο χαρακτήρας και οι αρχές της ΄Ενωσης
Με συμβολική και λειτουργική σημασία ροτάσσεται στην καταγραφή των
αλλαγών η κατάργηση του νομικού ροσώου της Ευρωαϊκής Κοινότητας
και η αντικατάσταση/υοκατάσταση/διαδοχή της αό την Ευρωαϊκή
΄Ενωση, σε συνδυασμό με την αεμόληση της διάκρισης των τριών βάθρων
(ή ‘υλώνων’) και της κήρυξης του ισόκυρου των δύο Συνθηκών (ΣυνθΕΕ και
ΣυνθΛΕΕ)25. Η ΄Ενωση αναγορεύεται στο μοναδικό φορέα νομικής ροσωικότητας26. Η κατανομή των ρυθμιστέων αντικειμένων μεταξύ ΣυνθΕΕ και
ΣυνθΛΕΕ, έρα αό την κατά βάση διατήρηση της ροηγούμενης διαίρεσης
ΣυνθΕΕ-ΣυνθΕΚ, στηρίχθηκε στο κριτήριο της ένταξης στη μεν ρώτη των θεμελιωδών διατάξεων και της ΚΕΠΠΑ (στην οοία δεν εγκαταλείφθηκε ολοκληρωτικά το διακυβερνητικό ρότυο), στη δε ΣυνθΛΕΕ των λειτουργικών
διατάξεων και εκείνων ου αφορούν τις υόλοιες (λην ΚΕΠΠΑ) ολιτικές.
Αλληλένδετο με το ζήτημα της νομικής ροσωικότητας είναι και εκείνο της
αώθησης της αρχής της υεροχής του ενωσιακού δικαίου σε μιαν αλή δήλωση27. Εξάλλου η τυολογία των νομικών ράξεων της Ένωσης δεν μεταβάλλεται28, αλλά δημιουργείται μια νέα ιεραρχία νομοθετικών ράξεων ανάλογα
με το αν υιοθετούνται με τη συνήθη ή με την ειδική νομοθετική διαδικασία:
νομοθετικές ράξεις, κατ’ εξουσιοδότηση ράξεις και εκτελεστικές ράξεις29.
Η ΣυνθΛ, ήδη αό το ροοίμιο υιοθετεί μια νέα διακήρυξη στην ολιτιστική, τη θρησκευτική30 και την ανθρωιστική κληρονομιά της Ευρώης, αό
την οοία ανατύχθηκαν οι αγκόσμιες αξίες των ααράβατων και αναφαίρετων δικαιωμάτων του ανθρώου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου31, ενισχύοντας έτσι την υφιστάμενη ειβεβαίωση ροσήλωσης στο σεβασμό των ανθρωίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών (§ 3, ο..). Εξ άλλου στις Γενικές Διατάξεις της ΣυνθΕΕ αρεμβάλλεται νέο άρθρο 1α σύμφωνα με το οοίο η Ένωση βασίζεται στις αξίες, μεταξύ των άλλων, και του σεβασμού των ανθρώινων δικαιωμάτων, συμερισε εξέλιξη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας για την αναθεώρηση των ιδρυτικών Συνθηκών της
(Δεκέμβριος 2007) www.proeuro.gr/articles.
25 ΄Αρθρο 1 ΣυνθΕΕ τρίτο εδάφιο.
26 ΄Αρθρο 46Α ΣυνθΕΕ: «Η ΄Ενωση έχει νομική ροσωικότητα». Πρβλ. τη δήλωση 24
σχετικά με τη νομική ροσωικότητα και τον αοκλεισμό υέρβασης των αονεμόμενων
αρμοδιοτήτων. Βλ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗ, Το διχασμένο νομικό θεμέλιο της ΕΕ, στο τεύχος αυτό.
27 Δήλωση 17 σχετικά με την υεροχή, με ροσαρτημένη σχετική γνωμοδότηση της ΝΥ
του Συμβουλίου.
28 Άρθρο 249 (α) ΣυνθΛΕΕ.
29 ΄Αρθρα 249Α-249Γ ΣυνθΛΕΕ.
30 Πρβλ. και το νέο άρθρο 16Γ ΣυνθΛΕΕ ου διακηρύσσει τον σεβασμό τού σύμφωνα με
το εθνικό δίκαιο καθεστώτος των εκκλησιών, θρησκευτικών ενώσεων, φιλοσοφικών και μη
ομολογιακών οργανώσεων.
31 Άρθρο 1 (1)α ΣυνθΛ ου αρεμβάλλει νέα δεύτερη αράγραφο του αιτιολογικού της
ΣυνθΕΕ.
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λαμβανομένων των ροσώων ου ανήκουν σε μειονότητες, ενώ σύμφωνα με
το νέο άρθρο 5β η Ένωση «ειδιώκει να καταολεμήσει» κάθε διάκριση32. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ροστασία των δεδομένων ροσωικού χαρακτήρα, συμεριλαμβανομένων και εκείνων ου αφορούν το Χώρο Ελευθερίας,
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης [ΧΕΑΔ], τόσο αό τα ενωσιακά όργανα όσο και
αό τα κράτη μέλη (άρθρο 16Β ΣυνθΛΕΕ ου αντικαθιστά το άρθρο 286
ΣυνθΕΚ)33. Το αλιό άρθρο 6 ΣυνθΕΕ, ου εριλάμβανε ρυθμίσεις αντίστοιχες
με εκείνες του 1α, αντικαθίσταται με νέο κείμενο ου εριέχει τις ιδιαίτερης
σημασίας διατάξεις για το ΧΘΔ και τη δυνατότητα ροσχώρησης της Ένωσης
στην ΕΣΔΑ. Τέλος, με την § 5 του άρθρου 2 ΣυνθΕΕ η ροστασία των ανθρώινων δικαιωμάτων ανάγεται σε ουσιώδες κριτήριο ροώθησης των σχέσεων
της ΄Ενωσης με τον υόλοιο κόσμο.
Ο σεβασμός της ισότητας των κρατών μελών ενώιον των Συνθηκών, καθώς και της εθνικής τους ταυτότητας και ειδικότερα των κρατικών λειτουργιών
ου αοβλέουν στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση
της δημόσιας τάξης και την ροστασία της εθνικής ασφάλειας εντίθενται στο
νέο άρθρο 3α ΣυνθΕΕ.
Ειτομή του «οικονομικού συντάγματος» της ΄Ενωσης είναι το νέο κείμενο
της §3 του άρθρου 2 ΣυνθΕΕ. Η εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς με γνώμονα, μεταξύ των άλλων, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς
συνιστά τον υρήνα της ροαγωγής της ευημερίας των λαών της Ευρώης
ου, μαζί με την ειρήνη, εαγγέλλεται η §1 του ίδιου άρθρου. Στη δε §4 καταχωρίζεται ρητά ως στόχος της ΄Ενωσης η ίδρυση ΟΝΕ με νόμισμα το ευρώ, ενώ
σειρά διατάξεων της ΣυνθΛΕΕ ρυθμίζουν ειμέρους συναφή ζητήματα34, συμεριλαμβανομένων ειδικών διατάξεων για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (Ευρωομάδα)35. Αντίθετα η, χαρακτηριστική της εντηκονταετούς κοινοτικής οικονομικής διακυβέρνησης, αναφορά στην εξασφάλιση του ανόθευτου
ανταγωνισμού μέσα στην εσωτερική αγορά36 αφαιρέθηκε κατά γαλλικήν ααίτηση αό τη Συνθήκη, για ν’ αντικατασταθεί αό ένα ρωτόκολλο ου
ροβλέει ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός37.
Τα θεμελιώδη δικαιώματα
Έχοντας αοκλεισθεί ολιτικά η συμερίληψη του ΧΘΔ στην ίδια τη Συνθήκη, δια τον φόβον μήως εκληφθεί σαν «συνταγματική» συγκάλυψη, το
32

Διάταξη ου εαναλαμβάνει την ροϋάρχουσα του άρθρου 13 ΣυνθΕΚ (ήδη 16Ε
ΣυνθΛΕΕ), με τη διαφορά ότι εκεί «μορεί» να αναληφθεί κατάλληλη δράση. Βλ. και το,
ευρύτερης εμβέλειας, άρθρο 21 ΧΘΔ.
33 Για τα ροσωικά δεδομένα ρονοεί και ο ΧΘΔ (άρθρο 8).
34 ΄Αρθρα 97β, 99, 102-115, 116-124 ΣυνθΕΚ/ΛΕΕ.
35 ΄Αρθρα 115Α-115Γ ΣυνθΛΕΕ και σχετικό ρωτόκολλο.
36 ΄Αρθρο 3 (ζ) ΣυνθΕΚ.
37 Πρωτόκολλο σχετικά με την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό.
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κείμενο αυτό θα έρεε ή να άρει τη θέση ρωτοκόλλου ή ν’ αοκτήσει νομική δεσμευτικότητα κατά αραομήν μιας διάταξης της Συνθήκης. Προκρίθηκε η δεύτερη λύση. Με την § 1 του άρθρου 6 ΣυνθΕΕ ροσδίδεται στο ΧΘΔ
το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες και αναγνωρίζονται τα δικαιώματα, οι
ελευθερίες και οι αρχές ου εριέχονται σ’ αυτόν, όως ροσαρμόστηκε στις
12/12/2007, δηλαδή όχι όως υογράφηκε στη Νίκαια το Δεκέμβριο 2000 αλλά όως είχε τροοοιηθεί για τις ανάγκες της ΣυντΣ. Σε κάθε ερίτωση, αοσαφηνίζεται ότι οι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεάγονται οοιαδήοτε εέκταση των σύμφωνα με τις Συνθήκες αρμοδιοτήτων της Ένωσης, ενώ οι ουσιαστικές διατάξεις του Χάρτη ερμηνεύονται σύμφωνα με τα άρθρα του 51-54
ου, ακριβώς, οριοθετούν αυστηρά το εδίο εφαρμογής και την εμβέλεια ροστασίας. Θεωρήθηκε μάλιστα αναγκαίο να γίνει και η ταυτόσημη δήλωση αριθ. 138.
Μολονότι ο Χάρτης υοβλήθηκε στους εριορισμούς ου ροαναφέρθηκαν, η Πολωνία και το ΗΒ εέβαλαν ένα ρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή του, σύμφωνα με το οοίο ο ΧΘΔ δεν αράγει αγώγιμα δικαιώματα στις
δύο χώρες – ιδιαίτερα κατ’ εφαρμογήν των δικαιωμάτων αλληλεγγύης (τίτλος
IV ΧΘΔ) – έρα αό όσα αναγνωρίζονται στη νομοθεσία ή τις ρακτικές των
χωρών αυτών39.
Μείζονος σημασίας εξέλιξη στην ροστασία των δικαιωμάτων του ανθρώου στην Ένωση, είναι η διάταξη της § 2 του νέου άρθρου 6 ΣυνθΕΕ ότι η Ένωση ροσχωρεί στην ΕΣΔΑ, με την ειφύλαξη ότι η ροσχώρηση αυτή δεν
μεταβάλλει τις αρμοδιότητες της Ένωσης. Ο ενεστώτας «ροσχωρεί» είναι, βέβαια, αραλανητικός, αφού η ροσχώρηση είναι μέλλουσα, δυνητική και όχι
αρόσκοτη: Στο νέο Τίτλο V (οι διεθνείς συμφωνίες) της ΣυνθΛΕΕ αρεμβάλλεται άρθρο 188ΙΔ ου αντικαθιστά το άρθρο 300 ΣυνθΕΚ, στην § 6 του
οοίου εριλαμβάνεται (α-ii) η συμφωνία για την ροσχώρηση στην ΕΣΔΑ,
μεταξύ εκείνων ου, για την έκδοση της αόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη τους, ροηγείται έγκριση του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου (και όχι αλή
διαβούλευση μαζί του). Η κρίσιμη αόφαση του Συμβουλίου λαμβάνεται ομόφωνα, ενώ η ΣυντΣ ροέβλεε ειδική λειοψηφία, και τίθεται σε ισχύ μετά
την έγκριση της αό τα κράτη μέλη (§ 8 του ίδιου άρθρου).
Πρόσθετο εμόδιο στην ροσχώρηση θέτει η διάταξη της § 11 του ίδιου άρθρου: ένα κράτος μέλος, το Ευρωαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Ειτροή μορεί να ζητήσει αό το Δικαστήριο να γνωμοδοτήσει αν η συμφωνία
38

Βλ. εκτενώς, ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ, Ο ΧΘΔ της ΕΕ: αό τη Νίκαια στη Λισσαβώνα, στο τεύχος αυτό.
39 Με δήλωση της (αριθ. 62) η Πολωνία μετρίασε την αντίθεση στα κοινωνικά δικαιώματα ου εκφράζει το αραάνω ρωτόκολλο, ενώ με άλλη δήλωση (αριθ. 61) αρνήθηκε την
εφαρμογή του Χάρτη σε ζητήματα δημόσιας ηθικής, οικογενειακού δικαίου και του σεβασμού της σωματικής και ηθικής ακεραιότητας. Η τελευταία αυτή αντίδραση ελαύνεται αό
την ειθυμία διασφάλισης των συνδεόμενων με την Καθολική Εκκλησία αραδόσεων των
Πολωνών και ιδίως με το ζήτημα των αμβλώσεων.
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είναι συμβατή με τις Συνθήκες, αν δε η γνώμη του Δικαστηρίου είναι αρνητική, η συμφωνία μορεί να τεθεί σε ισχύ μόνον εφόσον τροοοιηθεί ή αναθεωρηθούν οι Συνθήκες.
Για την ολοκλήρωση της ειφυλακτικής δυσιστίας με την οοία οι κύριοι
των Συνθηκών (τα κράτη μέλη) αντιμετωίζουν το ενδεχόμενο ροσχώρησης
της Ένωσης στην ΕΣΔΑ, ρσθέσανε και σχετικό ρωτόκολλο ου ροβλέει
ότι η συμφωνία για την ροσχώρηση ρέει να εκφράζει την ανάγκη διαφύλαξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ΕΕ και του δικαίου της, ιδίως όσον
αφορά την ενδεχόμενη συμμετοχή της στα ελεγκτικά όργανα της ΕΣΔΑ και τις
εναντίον της ΕΕ ή/και των κρατών μελών της ροσφυγές αό κράτη μη μέλη
αλλά και αό φυσικά και νομικά ρόσωα (ατομικές ροσφυγές). Ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται μάλιστα στη διασφάλιση άσκησης του σύμφωνα με το άρθρο
15 ΕΣΔΑ δικαιώματος αρέκκλισης αό τις υοχρεώσεις της Σύμβασης, δικαιώματος ου έχει ασκήσει το ΗΒ στα λαίσια της καταολέμησης της τρομοκρατίας. Το ίδιο ρωτόκολλο αοκλείει αό τη συμφωνία ροσχώρησης
ρυθμίσεις ου θα εηρέαζαν το άρθρο 292 ΣυνθΛΕΕ, δηλαδή την αοκλειστικότητα δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της ΄Ενωσης.
Σαν να μην έφταναν όσα ροηγήθηκαν, ροστίθεται και δήλωση (αριθ. 2)
κατά την οοία η ροσχώρηση θα ρέει να γίνει κατά τρόο ου να ειτρέει τη διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων της έννομης τάξης της Ένωσης.
Η ροσχώρηση, συνεώς, της ΕΕ στην ΕΣΔΑ αραμένει αβέβαιη, όχι μόνον ως ρος το ότε αλλά και ως ρος τα αν, τελικά, θα συμβεί.
Δημοκρατικές αρχές – τα εθνικά Κοινοβούλια στη λειτουργία της ΄Ενωσης
Με το νέο άρθρο 8 ΣυνθΕΕ διακηρύσσεται ότι η Ένωση σε όλες τις δραστηριότητές της σέβεται την αρχή της ισότητας των ολιτών της, ενώ στα εόμενα
δύο άρθρα (8Α και 8Β) τίθενται οι ειμέρους διατάξεις ου θεμελιώνουν στην
αντιροσωευτική δημοκρατία τη λειτουργία της Ένωσης. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η ρόβλεψη της § 4 του άρθρου 8Β ΣυνθΕΕ για τη νομοθετική
ρωτοβουλία ολιτών, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου υηκόων ροερχόμενων αό σημαντικό αριθμό κρατών40. Το δικαίωμα αυτό δίνει όντως νέα διάσταση στη ιθαγένεια της ΄Ενωσης και νόημα
στη διακήρυξη της § 3 του άρθρου 8Α ΣυνθΕΕ ότι κάθε ολίτης [της ΄Ενωσης]
έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο δημοκρατικό βίο της΄Ενωσης.
Μια αό τις θεσμικές αλλαγές ου εισάγει η ΣυνθΛ είναι η ουσιώδης ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική – και όχι μόνο –
δράση της ΄Ενωσης, με διατάξεις της ίδιας της Συνθήκης και με δύο ρωτόκολλα. ΄Εχοντας εξαγγείλει στα λαίσια του νέου Τίτλου ΙΙ «Διατάξεις ερί
δημοκρατικών αρχών», ότι η λειτουργία της ΄Ενωσης θεμελιώνεται στην αντι40

Οι διαδικασίες και ροϋοθέσεις για τη διατύωση της εν λόγω ρωτοβουλίας καθορίζονται στο άρθρο 21 εδαφ. 1 ΣυνθΛΕΕ ου είναι τοοθετημένο στο δεύτερο μέρος της
Συνθήκης με εικεφαλίδα «Ααγόρευση των διακρίσεων και ιθαγένεια».

12

Νίκος Φραγκάκης

ροσωευτική δημοκρατία41, το άρθρο 8Γ ΣυνθΕΕ έχει αντικείμενο τα εθνικά
κοινοβούλια και την ενεργό συμβολή τους στην καλή λειτουργία της ΄Ενωσης.
Σύμφωνα με το εδάφιο (α) του άρθρου αυτού, όλα τα θεσμικά όργανα της
΄Ενωσης οφείλουν να ενημερώνουν τα εθνικά κοινοβούλια και να τους κοινοοιούν όλα τα σχέδια νομοθετικών ράξεων σύμφωνα με τις διαδικασίες ου
ροβλέονται στο ρωτόκολλο. Η διάταξη του άρθρου 8Γ (β) ΣυνθΕΕ αναθέτει για ρώτη φορά στα εθνικά κοινοβούλια να μεριμνούν για την τήρηση της
αρχής της εικουρικότητας 42, συρρικνώνοντας τη αντίστοιχη, υό τον σχετικό
ex post έλεγχο του ΔΕΚ, υοχρέωση της Ειτροής κατά την εεξεργασία των
ροτάσεων της (αλαιό άρθρο 5 ΣυνθΕΚ, ρώην 3Β). Οργανώνεται έτσι ένας
μηχανισμός ρολητικού εθνικού κοινοβουλευτικού ελέγχου στη νομοθετική
διαδικασία της Ένωσης, καθιστώντας μάλιστα την αρέμβαση των εθνικών
κοινοβουλίων δεσμευτική, με το δικαίωμα αναομής των νομοθετικών ροτάσεων στο ‘νομοθέτη’ της Ένωσης. Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της εικουρικότητας, είναι δυνατό να
ασκηθούν ενώιον του Δικαστηρίου ροσφυγές κατά ράξεων της Ένωσης για
αραβίαση της αρχής αυτής, οι οοίες διαβιβάζονται αό το κράτος μέλος εξ
ονόματος του εθνικού κοινοβουλίου του. Εισάγεται δηλαδή (όως και με τη ΣυντΣ)
η ενεργητική νομιμοοίηση των εθνικών κοινοβουλίων ενώιον του ΔΕΚ, εμμέσως μεν ασκούμενη αλλά κατ’ αοτέλεσμα κατατάσσοντάς τα μεταξύ των
«ρονομιούχων διαδίκων» του δικαιοδοτικού συστήματος της ΄Ενωσης. Ο έλεγχος, όμως, ου ασκούν τα εθνικά κοινοβούλια εριορίζεται στην εισήμανση των σημείων της ρότασης ου αντίκεινται ρος την αρχή της εικουρικότητας, χωρίς δυνατότητα αντιρότασης ή ανάληψης νομοθετικής δράσης43. Είναι, τέλος, αξιοσημείωτο ότι στις εριτώσεις εθνικών κοινοβουλευτικών συστημάτων ου αοτελούνται αό ερισσότερα του ενός σώματα (.χ.
Βουλή και Γερουσία), οι ρυθμίσεις των δύο ρωτοκόλλων εφαρμόζονται σε
όλα τα σώματα ου τα ααρτίζουν44, ενώ αό την άλλη λευρά υάρχουν ειδικές ροβλέψεις για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία και τη διάσκεψη
κοινοβουλευτικών οργάνων (: κοινοβουλευτικών ειτροών). Το άρθρο 8Γ (γ)
41

΄Αρθρο 8Α § 1 ΣυνθΕΕ.
Οι όροι εκλήρωσης της αοστολής αυτής αναλύονται στα δύο ρωτόκολλα, τα σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, το ρώτο, και με την εφαρμογή των αρχών της
εικουρικότητας και της αναλογικότητας, το δεύτερο. Στο ροοίμιο του ρώτου τα κράτη
μέλη, αφού υενθυμίσουν ότι ο τρόος ου ασκείται ο έλεγχος αό τα κοινοβούλια στις
κυβερνήσεις τους αοτελεί εσωτερικό συνταγματικό ζήτημα, εκφράζουν την ειθυμία να
ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις δραστηριότητες
της ΄Ενωσης.
43 Για εκτενέστερη ανάτυξη, βλ. Ρ.-Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Τα εθνικά κοινοβούλια των
κρατών μελών στο θεσμικό σύστημα της ΄Ενωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, στο τεύχος αυτό.
44 Πρβλ. τη δήλωση 51 του Βελγίου ότι, τόσο τα δύο σώματα του ομοσονδιακού κοινοβουλίου όσο και οι κοινοβουλευτικές συνελεύσεις των κοινοτήτων και των εριφερειών ενεργούν ως συνιστώσες του εθνικού κοινοβουλίου.
42
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ΣυνθΕΕ ροβλέει ότι τα εθνικά κοινοβούλια αοκτούν είσης ρόλο στο
ΧΕΑΔ σύμφωνα με τη ΣυνθΛΕΕ. Τέλος, τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν
στις διαδικασίες αναθεώρησης των Συνθηκών, τόσο στη συνήθη (άρθρο 48 § 15), όσο και στην αλοοιημένη (άρθρο 48 § 6-7). Στη δεύτερη μάλιστα ερίτωση45, εάν έστω και ένα εθνικό κοινοβούλιο εκφράσει αντίρρηση για τη
σχεδιαζόμενη αναθεώρηση, η αόφαση δεν εκδίδεται. Τα εθνικά κοινοβούλια
αοκτούν ακόμα ρόλο, ισότιμο με εκείνον του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου,
στην ενημέρωση αό το Συμβούλιο για κάθε νέα αίτηση ροσχώρησης (άρθρο
49 ΣυνθΕΕ).
Οι αρμοδιότητες της ΄Ενωσης
Στο ρώτο κιόλας εδάφιο του άρθρου 1 ΣυνθΕΕ η ΣυνθΛ ροσθέτει ότι
στην ΄Ενωση τα κράτη μέλη είναι εκείνα ου «αονέμουν αρμοδιότητες […]»,
ενώ θεωρήθηκε ααραίτητη η ρητή αναφορά του αυτονόητου, ότι «κάθε αρμοδιότητα η οοία δεν αονέμεται στην ΄Ενωση με τις Συνθήκες ανήκει στα
κράτη μέλη» (άρθρο 3α § 1 ΣυνθΕΕ). Η αρχή της δοτής αρμοδιότητας ου διέει την ΄Ενωση καταγράφεται expressis verbis στο άρθρο 3β § 1 ΣυνθΕΕ για να
εεξηγηθεί στη συνέχεια (§ 2) και να εαναληφθεί και εκεί αυτολεξεί το τεκμήριο αρμοδιότητας ου υάρχει στο ροαναφερθέν άρθρο 3α § 1 ΣυνθΕΕ. Κατ’
αντιδιαστολήν συνάγεται ότι αρμοδιότητα ου έχει αονεμηθεί, μορεί με τον
ίδιο τρόο να ανακληθεί, ιδίως αν η ΄Ενωση δεν την έχει ασκήσει ή έχει αύσει
να την ασκεί, κάτι ου ρητά εριλαμβάνεται στη δήλωση αριθ. 18 σχετικά με
την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων. Ας σημειωθεί ότι η αρχή της δοτής αρμοδιότητας μνημονεύεται και άλι στο άρθρο 2ΣΤ ΣυνθΛΕΕ για τη συνοχή των
ολιτικών και δράσεων της ΄Ενωσης, καθώς και στη δήλωση αριθ. 18.
Στο νέο τίτλο Ι της ΣυνθΛΕΕ (άρθρα 2Α έως 2Ε) ρυθμίζονται οι κατηγορίες
και οι τομείς αρμοδιότητας της ΄Ενωσης. Οι αρμοδιότητες αοκρυσταλλώνονται σε τρεις κατηγορίες: αοκλειστικές, συντρέχουσες και υοστηρικτικές ή
συντονιστικές ή συμληρωματικές.
Αοκλειστική αρμοδιότητα έχει η ΄Ενωση για τα εξής: (α) τελωνειακή ένωση,
(β) κανόνες ανταγωνισμού για την εσωτερική αγορά, (γ) νομισματική ολιτική για τα κράτη της Ευρωζώνης, (δ) διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών
όρων, (ε) κοινή εμορική ολιτική (άρθρο 2Β § 1 ΣυνθΛΕΕ), καθώς και για
τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας όταν η σύναψη αυτή ροβλέεται σε νομοθετική ράξη ή είναι ααραίτητη για να μορέσει η ΄Ενωση να ασκήσει την εσωτερική της αρμοδιότητα ή κατά το μέτρο ου ενδέχεται να εηρεάσει τους κοινούς κανόνες ή να μεταβάλει την εμβέλεια τους46.
Στους τομείς της συντρέχουσας αρμοδιότητας ου εριλαμβάνονται στο άρθρο
2Γ ΣυνθΛΕΕ (εσωτερική αγορά, τμήμα της κοινωνικής ολιτικής, οικονομική,
κοινωνική και εδαφική συνοχή, γεωργία και αλιεία, εριβάλλον, ροστασία
45
46

΄Αρθρο 48 § 7 εδ. 3 ΣυνθΕΕ και άρθρο 6 ρωτοκόλλου.
΄Αρθρο 2Β § 2 ΣυνθΛΕΕ. Ταυτόσημη και η διάταξη του άρθρου 188 ΙΒ § 1 ΣυνθΛΕΕ.
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καταναλωτών, μεταφορές, διευρωαϊκά δίκτυα, ενέργεια, ΧΕΑΔ, ασφάλεια
στη δημόσια υγεία, έρευνα, τεχνολογική ανάτυξη, διάστημα, ανατυξιακή
συνεργασία και ανθρωιστική βοήθεια) τα κράτη μέλη ασκούν τις αρμοδιότητές τους κατά το μέτρο ου η ΄Ενωση δεν έχει ασκήσει τη δική της (άρθρο 2Α §
2 ΣυνθΛΕΕ).
Υοστηρικτική-συντονιστική-συμληρωματική αρμοδιότητα ροβλέεται στους
τομείς της υγείας, της βιομηχανίας, του ολιτισμού, του τουρισμού, της αιδείας, της εαγγελματικής εκαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού, της
ολιτικής ροστασίας και της διοικητικής συνεργασίας (άρθρο 2Ε ΣυνθΛΕΕ).
Στους τομείς ου δεν υάγονται στην αοκλειστική αρμοδιότητα της
΄Ενωσης εφαρμόζονται οι αρχές της εικουρικότητας και της αναλογικότητας
(άρθρο 3β § 3 και 4 ΣυνθΕΕ και το σχετικό ρωτόκολλο), με ιδιαίτερα αναβαθμισμένο το ρόλο των εθνικών Κοινοβουλίων.
Τα όργανα της ΄Ενωσης και η λειτουργία τους
Οι διατάξεις ου αφορούν τα όργανα και τη λειτουργία τους, συμεριλαμβανομένου του τρόου λήψης αοφάσεων, δικαίως συγκεντρώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των κυβερνήσεων των κρατών μελών αλλά και της ευρωαϊκής δημόσιας γνώμης, η οοία σ’ αυτά τα ζητήματα εστιάζει την κρίση της για
το αν «κυβερνούν» ή όχι «οι Βρυξέλλες».
Συνεχίζοντας τη διεύρυνση του θεσμικού λαισίου της Ένωσης η νέα Συνθήκη (άρθρο 9 ΣυνθΕΕ) ροσθέτει την Ευρωαϊκή Κεντρική Τράεζα στα θεσμικά όργανα ου αναγνώριζαν οι ισχύουσες ΣυνθΕΕ (άρθρα 4 και 5) και
ΣυνθΕΚ (άρθρο 7): Κοινοβούλιο, Ευρωαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο, Ειτροή, Δικαστήριο και Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το Ευρωαϊκό Κοινοβούλιο αοτελείται λέον αό αντιροσώους των ολιτών της ΄Ενωσης (άρθρο 9Α §2 ΣυνθΕΕ) και όχι αό αντιροσώους των λαών
των κρατών ου έχουν συνενωθεί στην Κοινότητα, όως ορίζει το καταργούμενο άρθρο 189 ΣυνθΕΚ. Το Κοινοβούλιο ισχυροοιεί τη θέση του ως συννομοθέτη (σε όχι, όμως, όλους τους τομείς) και οργάνου ολιτικού ελέγχου, αοκτά δε τη νέα υψηλού συμβολισμού αρμοδιότητα εκλογής του ροέδρου της
Ειτροής (άρθρο 9Α §1 ΣυνθΕΕ), έρα αό την αροχή ψήφου έγκρισης στο
σύνολο αυτού του οργάνου. Αοκρυσταλλώνεται ο μέγιστος αριθμός μελών
του Κοινοβουλίου (751) και το ελάχιστο (6) και μέγιστο (96) όριο εθνικής εκροσώησης σ’ αυτό με βάση την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας.
Το Ευρωαϊκό Συμβούλιο ααρτίζουν εφεξής, εκτός αό τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ο ρόεδρός του ου εκλέγεται αό το ίδιο με ειδική
λειοψηφία για δυόμιση έτη (με δυνατότητα μίας ανανέωσης) και ο ρόεδρος
της Ειτροής, ενώ συμμετέχει και ο Ύατος εκρόσωος για θέματα εξωτερικής ολιτικής και ολιτικής ασφάλειας [ΕΠΠΑ] (άρθρο 9Β ΣυνθΕΕ). Οι τρεις
τελευταίοι δεν ψηφίζουν. Το αξίωμα του ροέδρου του Ευρωαϊκού Συμβουλίου ροσδίδει νέα δυναμική στην εικόνα της ΄Ενωσης ου έτσι ροικίζεται με
μια μικρογραφία αρχηγού κράτους με εκτελεστικές (και όχι συμβολικές μόνο)
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αρμοδιότητες. Οι ράξεις του Ευρωαϊκού Συμβουλίου υόκεινται λέον στον
έλεγχο του Δικαστηρίου (άρθρο 230 ΣυνθΛΕΕ).
Το Ευρωαϊκό Συμβούλιο, αοφασίζοντας με ειδική λειοψηφία και με
συμφωνία του ροέδρου της Ειτροής, διορίζει τον Ύατο εκρόσωο της Ένωσης για θέματα ΕΠΠΑ (μετάλλαξη του, για ορισμένους ολιτικά ανυόφορου,
τίτλου του υουργού Εξωτερικών), ο οοίος κατέχει συγχρόνως μια αό τις
θέσεις αντιροέδρου της Ειτροής και είναι εκείνος ου «ασκεί την ΕΠΠΑ»
(η Συνθήκη δεν την χαρακτηρίζει «κοινή») και ροεδρεύει του Συμβουλίου
Εξωτερικών Υοθέσεων, μεριμνώντας για τη συνοχή της εξωτερικής δράσης
της Ένωσης (άρθρο 9Ε ΣυνθΕΕ).
Ο ρόεδρος, λοιόν, του Ευρωαϊκού Συμβουλίου και ο Ύατος εκρόσωος εκροσωούν την Ένωση στις εξωτερικές της σχέσεις, με μία δυσδιάκριτη
κατανομή ρόλων ου μένει να δοκιμαστεί στην ράξη. Το τρίγωνο των υψηλής ροβολής ροσωικοτήτων εικεφαλής της ΄Ενωσης συμληρώνει ο ρόεδρος της Ειτροής – αξίωμα ου φυσικά ροϋήρχε, αλλ’ αυτό δεν ροεξοφλεί ότι ο κάτοχος του θα διεκδικεί μικρότερη ουσιαστική ισχύ και εικοινωνιακή ροβολή αό τους άλλους δύο.
Προβλήματα σαφήνειας ως ρος την εκροσώηση σε ειμέρους τομείς
δράσης ενδέχεται να δημιουργήσει η ειβίωση του θεσμού της εναλλασσόμενης ροεδρίας του Συμβουλίου στις διάφορες, λην Εξωτερικών Υοθέσεων,
συνθέσεις του και ιδίως εκείνης των Γενικών Υοθέσεων (άρθρο 9Γ § 9 ΣυνθΕΕ
και 201β ΣυνθΛΕΕ). Το σύστημα «ισότιμης εναλλαγής» στην ροεδρία του
Συμβουλίου ρυθμίζεται με αόφαση του Ευρωαϊκού Συμβουλίου ου λαμβάνεται με ειδική λειοψηφία, έχει όμως αοφασιστεί47 να ασκείται αό ροκαθορισμένες ομάδες τριών κρατών μελών ου θα ροεδρεύουν εκ εριτροής
βάσει κοινού ρογράμματος για διάστημα 18 μηνών. Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη αό το 2007-2008 (Γερμανία, Πορτογαλία, Σλοβενία) με δεύτερη τριάδα το 2008-2009 (Γαλλία, Τσεχία, Σουηδία).
Μια αλλαγή ου αοβλέει στην ενίσχυση της ολιτικής αξιοιστίας του
Συμβουλίου και της διαφάνειας ου ρέει να διέει το νομοθετικό έργο, είναι η καθιέρωση της δημοσιότητας των συνδριάσεων του Συμβουλίου όταν
έχουν αντικείμενο νομοθετική ράξη48.
Αξιοσημείωτες είναι οι μεταρρυθμίσεις στο μηχανισμό λήψης αοφάσεων
με την εέκταση της ειδικής λειοψηφίας και τη στήριξη της και στο ληθυσμιακό κριτήριο (διλής λειοψηφίας), μεταρρυθμίσεις ου μάλιστα εμλουτίστηκαν και με μεταβατικές διατάξεις για το διάστημα μέχρι 31/10/2014 και
47 Βλ. δήλωση 9 και το αρατιθέμενο εκεί σχέδιο αόφασης του Ευρωαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση της ροεδρίας του Συμβουλίου. Η σχετική ρύθμιση ρωτοαοφασίστηκε αό το Συμβούλιο το Σετέμβριο 2006 (Council Decision of 15 September 2006
adopting the Council’s Rules of Procedure 2006/683/EC, Ewrotom, OJ L 285/16.10.2006, p.
47-71).
48 Άρθρο 9Γ § 2 ΣυνθΕΕ.
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αό 1/11/2014 έως 31/3/201749. Με τον τρόο αυτό οι θεσμικές ισορροίες
ου εξαρτώνται αό την ισχύ ου η βαρύτητα της ψήφου εξασφαλίζει στα
κράτη μέλη για την είτευξη ειδικής λειοψηφίας ή, αντίθετα, μειοψηφίας αρνησικυρίας, σε συνδυασμό με την αισθητή μείωση των εριτώσεων ου ααιτείται ομοφωνία, εριμένουν να δοκιμαστούν στην ράξη.
Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση σχετικά με την Ειτροή είναι ο εριορισμός, αό το 2014, των μελών της σε αντίστοιχο των δύο τρίτων των κρατών
μελών, με την καθιέρωση συστήματος «αυστηρά» ισότιμης εναλλαγής μεταξύ
τους50. Θα είναι η ρώτη φορά ου το ένα τρίτο των κρατών μελών – ανεξαρτήτως μάλιστα μεγέθους – δεν θα συμμετέχουν σε ένα αό τα κύρια όργανα
της ΄Ενωσης για μια ολόκληρη κάθε φορά ενταετία.
Κατά τα λοιά η Ειτροή, η οοία υόκειται ως σώμα σε ψήφο έγκρισης
του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου ριν διοριστεί αό το Ευρωαϊκό Συμβούλιο,
αύει να έχει συμμετοχή στην ΚΕΠΠΑ αλλά βλέει το ρόλο της να διευρύνεται στους άλλους τομείς, αοκτώντας ρόσθετες εξουσίες έκδοσης ράξεων και
λήψης εκτελεστικών μέτρων.
Το Δικαστήριο δεν υφίσταται μείζονες μεταβολές, αφού εκείνες ου είχαν
θεσιστεί με τη Συνθήκη της Νίκαιας κρίθηκαν εαρκείς51. Αλλάζει άντως
ειθετικό ροσδιορισμό: της Ευρωαϊκής ΄Ενωσης [ΔΕΕ] αντί της ΕΚ, ενώ το
Πρωτοδικείο μεταβατίζεται στα ελληνικά σε Γενικό Δικαστήριο και ροβλέεται η ίδρυση ειδικευμένων δικαστηρίων (άρθρο 9ΣΤ ΣυνθΕΕ). Η ρόσβαση
των ιδιωτών στο δικαιοδοτικό σύστημα διευκολύνεται52.
Οι ενισχυμένες συνεργασίες
Οι διατάξεις ερί ενισχυμένων συνεργασιών συγκεντρώνονται αφενός στο
άρθρο 10 ΣυνθΕΕ και αφετέρου στα άρθρα 280Α – 280Θ ΣυνθΛΕΕ. Ο ααιτούμενος ελάχιστος αριθμός κρατών για τη σύμηξη μιας τέτοιας συνεργασίας
ανεβαίνει στα εννέα (έναντι οκτώ, ου ισχύει σήμερα και του 1/3 των μελών
ου ροέβλεε η ΣυντΣ), ενώ το εδίο εφαρμογής εεκτείνεται και στη δικαστική και αστυνομική συνεργασία. O θεσμός των ενισχυμένων συνεργασιών
δεν αοκλείεται να αξιοοιηθεί στο μέλλον ολύ ερισσότερο, όως είναι ενδεχόμενο να οργανωθούν και εξωθεσμικές συνεργασίες μεταξύ κρατών μελών

49

Βλ. τα άρθρα 9Γ §§ 3-5 ΣυνθΕΕ, 205 ΣυνθΛΕΕ και το ρωτόκολλο σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις. Εξ άλλου με τη δήλωση 7 αναβιώνει ο λεγόμενος συμβιβασμός των Ιωαννίνων για την ανασταλτική αρνησικυρία.
50 Άρθρο 9Δ § 5 ΣυνθΕΕ. Η διάταξη τίθεται σε εφαρμογή αό 1.11.2014.
51 Βλ. Β. ΣΚΟΥΡΗ, Η μεταρρύθμιση του συστήματος δικαστικής ροστασίας της ΕΕ, στο
τεύχος αυτό, σελ. … ε.
52 ΄Αρθρο 230 εδαφ. 4ο ΣυνθΛΕΕ. Βλ. Γ. ΓΡΥΛΛΟΥ, Το αραδεκτό των ροσφυγών ου
ασκούνται αό φυσικά και νομικά ρόσωα υό το ρίσμα των τροοοιήσεων της
ΣυνθΕΚ αό τη ΣυνθΛ, στο τεύχος αυτό.
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ου θα εκτιμήσουν ότι είναι ροτιμότερο να αρακάμψουν τους μηχανισμούς
της ΄Ενωσης.
Η εξωτερική δράση της ΄Ενωσης και η ΚΕΠΠΑ
Η εξωτερική δράση της ΄Ενωσης και κατεξοχήν η ΚΕΠΠΑ υφίστανται σημαντικότατες αλλαγές με τη ΣυνθΛ. Οι κυριότερες αφορούν ρυθμίσεις για τις
αρχές και τους στόχους της εξωτερικής δράσης53, το ρόλο του Ευρωαϊκού
Συμβουλίου και τον καθορισμό των στρατηγικών συμφερόντων και των στόχων της δράσης αυτής54, τον καθορισμό των γενικών ροσανατολισμών της
ΚΕΠΠΑ55, τον Ύατο Εκρόσωο και την Ευρωαϊκή Υηρεσία Εξωτερικής
Δράσης56, τη δυνατότητα ανάληψης εξωτερικών δράσεων57 και υιοθέτησης θέσεων58, τον αοκλεισμό θέσισης νομοθετικών ράξεων και τις εριτώσεις
λήψης αόφασης με ειδική λειοψηφία59, την ροστασία ροσωικών δεδομένων60, την ΚΕΠΑΑ και το ενδεχόμενο κοινής άμυνας61, τις κοινές αοστολές
ομάδας κρατών μελών62 και τη χρηματοδότησή τους αό Ταμείο Εκκίνησης63,
τον Ευρωαϊκό Οργανισμό Άμυνας64, τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία65,
την υοχρέωση αμοιβαίας βοήθειας και συνδρομής σε ερίτωση ένολης είθεσης66.
Η ΣυνθΛ υιοθέτησε, όως και η ΣυντΣ, μια ροσέγγιση ριζικά διαφορετική
αό εκείνη της κοινοτικής μεθόδου ως ρος την άσκηση της ΚΕΠΠΑ και την
εκροσώηση της ΄Ενωσης: η ενοοίηση σε κρίσιμους τομείς της εκτελεστικής
εξουσίας ου αγγίζουν τον υρήνα του ολιτικού χώρου, όως η εξωτερική
ολιτική και η άμυνα, ειχειρείται δια της οργανικής συναιρέσεως εξουσίας
ανάμεσα στον Πρόεδρο του Ευρωαϊκού Συμβουλίου και σ’ ένα δισυόστατο
53

Άρθρο 10Α § 1 ΣυνθΕΕ.
Άρθρο 10Β § 1 ΣυνθΕΕ.
55 Άρθρα 10Γ, 11, 12, 13 ΣυνθΕΕ.
56 Άρθρα 10Β § 2, 13α ΣυνθΕΕ.
57 Άρθρο 14 ΣυνθΕΕ. Ο όρος «κοινή δράση» καταργείται.
58 Άρθρο 15 ΣυνθΕΕ. Ο όρος «κοινή θέση» καταργείται.
59 Άρθρο 15β ΣυνθΕΕ. Στο δεύτερο εδάφιο της § 2 του ίδιου άρθρου οι «σημαντικοί»
λόγοι εθνικής ολιτικής αντικαθίστανται με «ζωτικούς».
60 Άρθρο 25α ΣυνθΕΕ. Εισημαίνεται ότι η τήρηση των κανόνων αυτών υόκειται στον
έλεγχο ανεξάρτητων αρχών.
61 Άρθρο 28Α ΣυνθΕΕ.
62 Άρθρα 28Β και 28Γ ΣυνθΕΕ.
63 Δημιουργείται αό συνεισφορές των κρατών μελών (νέα § 3 του άρθρου 28).
64 Άρθρα 28Α § 3 και 28δ ΣυνθΕΕ.
65 Άρθρα 28Α § 6 και 28Ε ΣυνθΕΕ.
66 Άρθρο 28Α § 7 ΣυνθΕΕ σε συνδυασμό με την ροβλεόμενη στο άρθρο 188ΙΗ
ΣυνθΛΕΕ ρήτρα αλληλεγγύης. Αάμβλυνση, άντως, της ρύθμισης αυτής συνιστά το δεύτερο εδάφιο της § 7 του άρθρου28Α ΣυνθΕΕ ου ροβλέει ότι οι οοιεσδήοτε δεσμεύσεις
στον τομέα αυτό ρέει να είναι σύμφωνες με τις νατοϊκές δεσμεύσεις.
54
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φορέα, τον Ύατο Εκρόσωο, στο ρόσωο του οοίου (ή της οοίας) διαλέκονται οργανικά δύο θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και η Ειτροή. Αντί
να εφαρμοσθεί στο λαίσιο της ΚΕΠΠΑ η κοινοτική μέθοδος και να ενισχυθεί
ο ρόλος της Ειτροής, αφαιρείται η αρμοδιότητα εκροσώησης αό την
Προεδρία και ενοοιούνται, υό τον Ύατο Εκρόσωο, οι λειτουργίες της
Ειτροής και του Συμβουλίου στο εδίο των εξωτερικών σχέσεων. Εξ άλλου,
εξ αιτίας της βρετανικής ειμονής, οι διατάξεις της ΚΕΠΠΑ διατηρούνται στη
ΣυνθΕΕ και δεν μεταφέρονται στην ΣυνθΛΕΕ όως συμβαίνει με εκείνες του
αλιού τρίτου βάθρου, έτσι ώστε να μην αναιρεθεί η συμβολική αράσταση
ενός διφορετικού, διακυβερνητικής ροέλευσης, χώρου. Εντούτοις στην καταγραφή των κατηγοριών και τομέων αρμοδιοτήτων της Ένωσης στο άρθρο 2Α
ΣυνθΛΕΕ καταχωρίζεται (§ 4) και η ΚΕΠΠΑ.
Στο τροοοιημένο άρθρο 11 ΣυνθΕΕ υογραμμίζεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της ΚΕΠΠΑ σε σχέση με τις υόλοιες ολιτικές της Ένωσης, ου υάγονται στην κοινοτική μέθοδο. Η ΚΕΠΠΑ χαράσσεται αό το Ευρωαϊκό
Συμβούλιο και το Συμβούλιο με ομοφωνία, η θέσιση γι’ αυτήν νομοθετικών
ράξεων αοκλείεται, υλοοιείται αό τον Ύατο Εκρόσωο και η ολιτική
αυτή εξαιρείται αό το δικαίωμα ρωτοβουλίας της Ειτροής, τη συμμετοχή
σε ισότιμη βάση του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και τη γενική δικαιοδοσία
του Δικαστηρίου. Το άρθρο 11 ΣυνθΕΕ συγκεντρώνει σε μία διάταξη τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΚΕΠΠΑ ως μεθόδου εξελιγμένης διακυβερνητικής
συνεργασίας. Σημειώνονται συναφώς οι δηλώσεις αριθ. 13 και 14, σύμφωνα με
τις οοίες ο Ύατος Εκρόσωος και η Ευρωαϊκή Υηρεσία Εξωτερικής
Δράσης δεν εηρεάζουν τις υφιστάμενες αρμοδιότητες των κρατών μελών.
Στην ραγματικότητα οι ρυθμίσεις της ΣυνθΛ αναδιοργανώνουν τόσο ουσιωδώς τον τρόο άσκησης εξουσίας στο λαίσιο της Ένωσης ου είναι αδύνατο
να μην υάρξουν ειτώσεις στην άσκηση των εθνικών αρμοδιοτήτων στον
τομέα των εξωτερικών σχέσεων και της άμυνας. Θα έχει ενδιαφέρον να δει κανείς αν οι ρόνοιες αυτές θα συγκρατήσουν τη δυναμική ου θα ανατυχθεί
κατά την εφαρμογή των θεσμικών καινοτομιών της ΣυνθΛ και αν θα εμοδίσουν ερμηνευτικές ειλογές ου θα αρεκκλίνουν αό το διακυβερνητικό χαρακτήρα της ΚΕΠΠΑ67.
Η έρα αό την ΚΕΠΠΑ/ΚΕΠΑΑ εξωτερική δράση της Ένωσης τοοθετείται στο ομότιτλο, νέο, έμτο μέρος της ΣυνθΛΕΕ (άρθρα 188Α-188ΙΗ), ου
εριλαμβάνει ετά τίτλους: Ι. Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση, ΙΙ.
Κοινή εμορική ολιτική, ΙΙΙ. Συνεργασία με τρίτες χώρες και ανθρωιστική
βοήθεια, ΙV. Περιοριστικά μέτρα, V. Διεθνείς Συμφωνίες, VI. Σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες και VII. Ρήτρα αλληλεγγύης. Ειδικά οι
σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, ου χαρακτηρίζονται «ρονομιακές» και αο-
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Βλ. αναλυτικότερα Κ. ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ, Η διάκριση μεταξύ οικονομικού και ολιτικού
χώρου: το αράδειγμα του Ύατου Εκροσώου για θέματα ΚΕΠΠΑ, στο αρόν τεύχος.
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βλέουν στη εγκαθίδρυση χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, ρυθμίζονται
στο άρθρο 7α ΣυνθΕΕ.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στον Τίτλο V (οι διεθνείς συμφωνίες) της
ΣυνθΛΕΕ ου εφαρμόζεται σε όλη την εξωτερική δράση της Ένωσης, δηλαδή
και στην εξωτερική ολιτική (ΚΕΠΠΑ). Η βασική νέα διάταξη του άρθρου
188ΙΒ § 1 έχει αφετηρία τη νομολογία ου αφορούσε την Κοινότητα η οοία
εεκτείνεται λέον και στην ΚΕΠΠΑ και τον ΧΕΑΔ, ενώ η σύμφωνα με την § 2
δεσμευτικότητα όλων των συνατόμενων συμφωνιών ισχύει και για τα κράτη
μέλη ως ρος την ΚΕΠΠΑ. Εξάλλου το νέο άρθρο 188ΙΔ συνδυάζει τα αλιά
300 ΣυνθΕΚ και 24 ΣυνθΕΕ (αλλά και 38 ΣυνθΕΕ, του τέως τρίτου βάθρου).
Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
Στην ισχύουσα ΣυνθΕΕ ο Τίτλος VI «Διατάξεις για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε οινικές υοθέσεις» (άρθρα 29-42) ρύθμιζε το λεγόμενο τρίτο βάθρο ου ονομάστηκε στο κοινοτικό ιδιόλεκτο Χώρος Δικαιοσύνης
και Εσωτερικών για να εξελιχθεί, τελικά, σε «Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και
Δικαιοσύνης». Με τη ΣυνθΛ το τρίτο βάθρο αορροφάται αό το ενιαίο και
όχι ια τριγωνικό θεσμικό σχήμα της ΄Ενωσης. Τα άρθρα 29 έως 39 ΣυνθΕΕ
μετακινούνται στην ΣυνθΛΕΕ και αντικαθίστανται αό τις διατάξεις των κεφαλαίων 1, 4 και 5 του τίτλου IV του τρίτου μέρους της68.
Ο νέος ΧΕΑΔ (Τίτλος IV της ΣυνθΛΕΕ) εριλαμβάνει, μετά τις γενικές διατάξεις (Κεφάλαιο 1), τις ολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το
άσυλο και τη μετανάστευση (Κεφάλαιο 2), τη δικαστική συνεργασία σε αστικές
υοθέσεις (Κεφάλαιο 3), τη δικαστική συνεργασία σε οινικές υοθέσεις (Κεφάλαιο 4) και την αστυνομική συνεργασία (Κεφάλαιο 5). ). Στο Χώρο αυτό η
΄Ενωση έχει συντρέχουσα με τα κράτη μέλη αρμοδιότητα69. Ειλέον, το δικαίωμα ρωτοβουλίας της Ειτροής διαθέτει και το ένα τέταρτο των κρατών
μελών70. Σημειώνεται η ρογραμματική εξαγγελία του άρθρου 61 ΣυνθΛΕΕ
ότι ο ΧΕΑΔ συγκροτείται «με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των
διαφορετικών νομικών συστημάτων και αραδόσεων των κρατών μελών». Οι
νέες ρυθμίσεις βασίζονται στην ροώθηση της υηρεσιακής συνεργασίας των
κρατών μελών σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας (άρθρο 61Δ ΣυνθΛΕΕ), ενώ
δεν θίγεται η εθνική αρμοδιότητα για την τήρηση της δημόσιας τάξης (άρθρα
61Ε και 61ΣΤ) και η εφαρμογή της αρχής της εικουρικότητας ανατίθεται στη
68

Ειδικότερα το άρθρο 29 αντικαθίσταται αό το άρθρο 61 της ΣυνθΛΕΕ, το άρθρο 30
αντικαθίσταται αό τα άρθρα 69ΣΤ και 69Ζ της εν λόγω Συνθήκης, το άρθρο 31 αντικαθίσταται αό τα άρθρα 69Α, 69Β και 69Δ, το άρθρο 32 αντικαθίσταται αό το άρθρο 69Η, το
άρθρο 33 αντικαθίσταται αό το άρθρο 61Ε και το άρθρο 36 αντικαθίσταται αό το άρθρο
61Δ της εν λόγω Συνθήκης. Τα άρθρα 40 έως 40Β και 43 έως 45 ΣυνθΕΕ αντικαθίστανται
αό το νέο άρθρο 10 ΣυνθΕΕ ου ρυθμίζει τις ενισχυμένες συνεργασίες σε όλους τους τομείς. Τα άρθρα 41 και 42 ΣυνθΕΕ καταργούνται.
69 ΄Αρθρο 2Γ § 2 (ι) ΣυνθΛΕΕ.
70 ΄Αρθρο 61Θ ΣυνθΛΕΕ.
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μέριμνα των εθνικών Κοινοβουλίων (άρθρο 61Β). Στη δικαστική συνεργασία
σε αστικές υοθέσεις με διασυνοριακές ειτώσεις θεσίζεται αρέκκλιση αό
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία όσον αφορά θέματα οικογενειακού δικαίου,
για τα οοία ααιτείται ομοφωνία, αλλά με εξαίρεση της εξαίρεσης ου εξαρτάται αό τη μη αντίθεση έστω και ενός εθνικού Κοινοβουλίου (άρθρο 65).
Στα κεφάλαια για τη δικαστική συνεργασία σε οινικές υοθέσεις και για την
αστυνομική συνεργασία και ειδικότερα στα άρθρα για την αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αοφάσεων (69Α § 3), τον ορισμό των οινικών αδικημάτων
και των κυρώσεων (69Β § 3), την Ευρωαϊκή Εισαγγελία (69Ε § 1) και την αστυνομική συνεργασία (69ΣΤ § 3) ροστίθεται νέος μηχανισμός ου δίνει τη
δυνατότητα σε εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη να καθιερώνουν ενισχυμένη
συνεργασία στον αντίστοιχο τομέα. Δίνεται, τέλος, η ευχέρεια στα λαίσια της
δικαστικής και της αστυνομικής συνεργασίας να αναλαμβάνεται δράση στο
έδαφος άλλου κράτους μέλους (άρθρο 69Η).
Οι ισχύουσες εξαιρέσεις (opt-outs) του ΗΒ και της Ιρλανδίας71 αλλά και της
Δανίας72 εεκτείνονται με τη ΣυνθΛ σε ολόκληρο το ΧΕΑΔ, εμλουτίζονται δε
και με δυνατότητα à la carte αοδοχής συγκεκριμένων μέτρων (opt-in), εμεδώνοντας με τον τρόο αυτό την Ένωση ολλαλών ταχυτήτων.
Αναθεώρηση των Συνθηκών, ροσχώρηση και αοχώρηση κρατών μελών
Με τη ΣυνθΛ οι Συνθήκες μορούν να τροοοιηθούν τόσο σύμφωνα με
τη συνήθη διαδικασία αναθεώρησης, όσο και, ειδικά η ΣυνθΛΕΕ, με αλοοιημένες διαδικασίες, χωρίς τη σύγκληση ΔΚΔ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
νέο άρθρο 48 ΣυνθΕΕ ου αντικαθιστά το ταυτάριθμο ισχύον.
Ας σημειωθεί ότι οι διατάξεις για την αναθεώρηση δεν εφαρμόζονται στο
ΧΘΔ, τυχόν τροοοίηση του οοίου θα ρέει να γίνει με την ίδια, όως και
η υιοθέτηση του, διαδικασία.
Η διαδικασία ροσχώρησης (άρθρο 49 ΣυνθΕΕ) διαφοροοιείται με την
ΣυνθΛ όσον αφορά το βαθμό ανάμιξης του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου (έγκριση αντί για σύμφωνη γνώμη και αλή αντί για αόλυτη λειοψηφία) αλλά
και της ενημέρωσης των εθνικών Κοινοβουλίων, ενώ λαμβάνονται ρητά υόψη οι όροι ειλεξιμότητας ου θέτει το Ευρωαϊκό Συμβούλιο (κριτήρια της
Κοενχάγης), χωρίς μεν αυτοί να είναι δεσμευτικοί, αλλά δεκτικοί δικαστικού
ελέγχου.
Ένα νέο άρθρο (49Α ΣυνθΕΕ) θεσίζει για ρώτη φορά ρητά το δικαίωμα
αοχώρησης κράτους μέλους αό την, αόριστης διάρκειας, Ένωση.

71

Βλ. το Πρωτόκολλο για τη θέση του ΗΒ και της Ιρλανδίας όσον αφορά το ΧΕΑΔ. Εκτενή ανάλυση των ρυθμίσεων βλ. στο STEEVE PEERS, British and Irish opt-outs from EU
JHA law. Statewatch Analysis, EU Reform Treaty Analysis no. 4.
72 Βλ. το Πρωτόκολλο σχετικά με τη θέση της Δανίας.
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Η ΄Ενωση μετά τη Λισαβόνα
Η ειχείρηση υιοθέτησης ενός ενιαίου, συνταγματικής υφής, συμβατικού
κειμένου ήταν ολιτικά αμφίσημη: αν και ροβλήθηκε ότι υηρετεί ταυτόχρονα τη «συνταγματοοίηση» και την «αλοοίηση» του ενωσιακού δικαίου,
στην ραγματικότητα μάλλον αναδιέτασσε τις υφιστάμενες θεσμικές ισορροίες ου χαρακτηρίζουν το ευρωαϊκό αράδειγμα ως μια τεχνική διακυβέρνησης του φιλελευθερισμού μέσω μορφών συνάσκησης της εθνικής κυριαρχίας73. Η ΣυνθΛ, μορφολογικά μετριοαθέστερη, δεν διαφέρει κατ’ ουσίαν αό
τη ΣυντΣ, της οοίας αοδέχτηκε το μεγαλύτερο μέρος των καινοτομιών. Το
μόνιμο ρόταγμα της ενοοιητικής ροοτικής, η διεύρυνση με αράλληλη
και ισόρροη εμβάθυνση του κοινοτικού/ενωσιακού συστήματος, εξακολουθεί
όμως να χωλαίνει. Η δε εγκατάλειψη του συνταγματικού εγχειρήματος, έρα
αό την ροφανή συμβολική οισθοδρόμηση της ολιτικής ολοκλήρωσης ου
εκφράζει, αφήνει την ΄Ενωση σε θεσμική αλλά και λειτουργική δυσανεξία. Οι
κανόνες του αιχνιδιού, άντως, μετά τη Λισαβόνα είναι θετικότεροι αό εκείνους της Νίκαιας, στο μέτρο τουλάχιστον ου η κοινοτική μέθοδος καταλαμβάνει μεγαλύτερο αό ριν τμήμα της ευρωαϊκής διακυβέρνησης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι αό την ρώτη στιγμή ου ειτεύχθηκε συμφωνία για τη νέα Συνθήκη (Ιούνιος 2007) υοστηρίχθηκαν δύο αντιδιαμετρικά
διαφορετικές αοτιμήσεις της: Η μία μιλούσε για «ένα βήμα εμρός, δύο βήματα
ίσω». Η άλλη για «δύο βήματα εμρός, ένα βήμα ίσω»74.
Η ρώτη –αρνητική– αοτίμηση θεώρησε ότι η εγκατάλειψη των συμβολικών στοιχείων της ΣυντΣ αοτελεί σημαντική υοχώρηση στην ορεία ρος
Πολιτική Ευρώη, σε συνδυασμό με τη δημοκρατική αονεύρωση της τρέχουσας αναθεωρητικής διαδικασίας (ΔΚΔ χωρίς αντιροσώευση των εθνικών
Κοινοβουλίων ούτε άνοιγμα ρος την κοινωνία ολιτών, αν και με τριμελή
συμμετοχή του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου). Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι η
Συνταγματική Συνθήκη είχε ήδη εικυρωθεί αό 18 εί 25 Κρατών μελών (ήδη
27, αλλά Βουλγαρία και Ρουμανία θεωρούνταν εξαρχής θετικές), ευλόγως κρίθηκε σαν «ολιτική ήττα».
Εί της ουσίας, τώρα, εισημαίνονται οι κυριότερες υοχωρήσεις θεσμικού
χαρακτήρα, όως η έξωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αό το σώμα
73

Βλ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗ, Το αράδειγμα της Ευρωαϊκής Διακυβέρνησης, εκδ.
Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2006, σελ. 29, 31 και 175.
74 Βλ. «Αό τη Συνταγματική στην ‘Μεταρρυθμιστική’ Συνθήκη: Πρόκειται για κακόγουστο θεσμικό ανέκδοτο ή για σοφό αντανακλαστικό αυτοσυντήρησης της Ευρώης;», συμεράσματα της συνάντησης ου οργάνωσε το ΕΚΕΜΕ σε συνεργασία με το ΕΕΕΠ του Πανειστημίου Αθηνών στις 25/6/07, www.ekeme.gr. B. DONNELLY, The Reform Treaty :
Small Step or Giant Leap ?, Federal Trust Policy Commentary, October 2007, J. PALMER,
Perspectives for the EU after the Lisbon European Council, Federal Trust Policy Commentary, October 2007. Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗ, «Αό τη Συνταγματική στη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη.
Ένα βήμα εμρός, δύο ίσω ή δύο βήματα εμρός, ένα ίσω;» στο Βήμα Ιδεών, τεύχ. 9, Ιανουάριος 2008.
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της Συνθήκης και η υοβάθμιση του σε ρωτόκολλο, το διλό opt-out του ΗΒ
(ΧΘΔ και δικαστική /αστυνομική συνεργασία), η ρος χάριν του ολωνικού
είσματος μετακίνηση του νέου συστήματος ειδικής λειοψηφίας σε ορίζοντα
2014/17 με διατήρηση του «μηχανισμού των Ιωαννίνων», η χορήγηση δικαιώματος ρωτοβουλίας και στα κράτη μέλη για το ΧΕΑΔ. Τέλος, η ενσωμάτωση της ΚΕΠΠΑ στην, ενιαία μετά την κατάργηση της Κοινότητας και με μία
και μόνη νομική ροσωικότητα ΄Ενωση, θέτει νέα ζητήματα, αφού συντελείται με ειδικές «διακυβερνητικές» διαδικασίες λήψης αοφάσεων και αοκλεισμό θέσισης νομοθετικών ράξεων και δικαστικού ελέγχου.
Ο –θετικός– αντίλογος εισημαίνει την δύσκολη διαραγμάτευση Κορυφής
του Ιουνίου 2007 και τις βαθύτερες αντιρρήσεις Βρετανών και Πολωνών, χωρίς
να αραβλέει τον αντίκτυο της τραυματικής εμειρίας των δημοψηφισμάτων του 2005. Η αναθεμελίωση, συνεώς, της δημοκρατικής νομιμοοίησης της
ΕΕ ροϋέθετε αλλαγές ροσέγγισης. Εξ άλλου, το γεγονός και μόνο ότι οι «27»
ορεύονται μαζί σε μια ενιαία ΄Ενωση χωρίς τη δομική της στήριξη στα τρία
βάθρα-κατάλοιο του Μααστρίχτ και ότι διατηρείται η αράλληλη αναγνώριση της δυνατότητας των ροθύμων να ροχωρούν μόνοι τους σε ενισχυμένες
συνεργασίες, δεν μορεί αρά να ερμηνευθεί σαν εοικοδομητικό στοιχείο.
Κατά τα άλλα, οι λειτουργικές μεταβολές: στην Προεδρία του Συμβουλίου,
στην θέσιση Ύατου εκροσώου για την εξωτερική ολιτική, στην εκλογή
του Προέδρου της Ειτροής αό το Κοινοβούλιο, στον εξορθολογισμό του
αριθμού των εδρών του τελευταίου και των μελών της Ειτροής, αλλά και η
έστω και ετεροχρονισμένη θέσιση του νέου τρόου ειδικής λειοψηφίας στο
Συμβούλιο και η αναβάθμιση του ρόλου των εθνικών Κοινοβουλίων, δεν είναι
δυνατό να μην αοτιμηθούν σαν σημαντικά βήματα. Εξ άλλου η αισθητή ενίσχυση της συνεργασίας στο εδίο της εσωτερικής ασφάλειας και (λιγότερο) της
εξωτερικής ασφάλειας και άμυνας, ακόμα και με τους εριορισμούς της διακυβερνητικής λογικής, καταγράφεται στα ‘συν’ της αναθεώρησης.
Με τη ΣυνθΛ η ΄Ενωση θα λειτουργήσει εί μεγάλο διάστημα, αφού η συνολικά οκτάχρονη εριέτεια της τελευταίας αναθεώρησης (για να μην ανατρέξουμε στα 16 χρόνια της αργής θεσμικής εξέλιξης αό το Μααστρίχτ μέχρι το
Αμστερνταμ και τη Νίκαια) αέδειξε όσο δύσκολα είναι τα οιοτικά άλματα
σ’ ένα σύστημα όου τα –ήδη 27– εθνικά συμφέροντα συνεχίζουν να διαδραματίζουν τόσο καθοριστικό ρόλο, ροασίζοντας ισάριθμες εθνικές κυριαρχίες. Ας μην έχουμε όμως αυταάτες. Η ΕΕ είναι ια ένας μεγάλος και ολυμελής οργανισμός ου η διακυβέρνησή του σε βάθος 21ου αιώνα δεν μορεί να
συγκριθεί με την Κοινότητα των ΄Εξι, μισόν αιώνα ριν. Συνεώς ο ελάχιστος
κοινός αρονομαστής των 27 θα είναι, διαρκώς, το όριο της εξελικτικής ορείας.
Σε τελευταία ανάλυση, αυτό ου εξακολουθεί να διακυβεύεται στην ευρωαϊκή κονίστρα είναι η κοινοτική μέθοδος, δηλαδή το σημαντικότερο είτευγμα
του Ευρωαϊκού αραδείγματος. Συμίεση του ρόλου της Ειτροής, αρεμβατισμός των εθνικών Κοινοβουλίων, εμμονή στα διακυβερνητικά χαρακτηριστικά της ΚΕΠΠΑ, δυνατότητα εανεθνικοοίησης ολιτικών, να μερικά
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δείγματα αομάκρυνσης αό τη φιλοσοφία των οραματιστών της Ευρωαϊκής
Ολοκλήρωσης. Συμμερίζεται κανείς τη λύη και την ανησυχία ου εξέφρασε
τον ερασμένο Ιούλιο το Ευρωαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις αοφάσεις
του Συμβουλίου Κορυφής του Ιουνίου, «για τη μείωση της ευρωαϊκής καλής θέλησης και του ολιτικού θάρρους των εκροσώων των κρατών μελών και […] για την
εξέλιξη στάσεων αντίθετων ρος τις ευρωαϊκές ιδέες της αλληλεγγύης και της ολοκλήρωσης»75. Αό μια διαφορετική σκοιά, αυτό ου αέτυχε με το άδοξο τέλος της ΣυντΣ δεν είναι η ολιτική ενοοίηση της Ευρώης γενικά ως ροοτική, αλλά μια συγκεκριμένη μέθοδος και διαδικασία με εργαλείο τη συνταγματοοίηση των Συνθηκών και την αντίληψη ότι το έρασμα αό την οικονομική στην ολιτική Ευρώη θα γινόταν μόνο με διακρατικές συμφωνίες.
Η λαϊκή κυριαρχία, όμως, δεν μορεί ν’ αντικατασταθεί ούτε να υοκατασταθεί αό μια υοθετική ‘κοινωνία ολιτών’. Δοκιμάστηκε και αέτυχε η αντίληψη ότι η «νομική ολοκλήρωση» μορούσε να συντείνει στην ολιτική ολοκλήρωση ροτρέχοντας μάλιστα της τελευταίας,. Η αουσία της λέξης ‘λαός’
αό τη ΣυντΣ και η ροτίμηση στον ‘ολίτη’ δεν είναι, κατ’ αυτή την άοψη,
συμτωματική76. Αήχηση έχει όμως και η άοψη ότι η ΣυνθΛ αναβαθμίζει
τον ρόλο των ολιτών της ΄Ενωσης, δημιουργώντας τις ροϋοθέσεις ώστε αυτοί να συναοτελέσουν στο μέλλον ένα κοινό ευρωαϊκό δήμο77.
Η ολιτική ολοκλήρωση αραμένει, λοιόν, ο αώτερος στόχος, αρά την
έλλειψη κοινού σχεδίου για την είτευξη του. Στο μεταξύ η ΄Ενωση θα εξακολουθήσει να ρωτοστατεί στην εξασφάλιση της ειρήνης, της ελευθερίας, της
ευημερίας και της ασφάλειας των ολιτών της και να διεκδικεί στο διεθνές σύστημα μια θέση υεροχής, ανταγωνιζόμενη τα ισχυρά κράτη, σε είσμα της
δικής της έλλειψης «κρατικής» υόστασης, ροσφεύγοντας στη δύναμη, όχι
των όλων αλλά της θέσης της στις αγκόσμιες αγορές, ου της ειτρέει να
ειβάλλει όλο και ερισσότερο τους δικούς της κανόνες78.
75

Νομοθετικό ψήφισμα της 11.7.2007 σχετικά με τη σύγκληση της ΔΚΔ: η γνώμη του
Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 48 ΣυνθΕΕ) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/
0808(CNS)), σημείο 6 του σκετικού.
76 Βλ. Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, «Η ροοτική της άλλης Ευρώης», Κυριακάτικη Αυγή
29/7/2007=http://www.proeuro.gr. και, ιο αναλυτικά, του ΙΔΙΟΥ, «Τα αδιέξοδα της συνταγματοοίησης της ΕΕ και η ροοτική μετάβασης αό τη ‘Συγκυριαρχία’ των κρατών
στη Συναρχία των λαών της Ευρώης», Διεθνής και Ευρωαϊκή Πολιτική, Δεκέμβριος 2007,
τ.8, σελ.111 ε., του ΙΔΙΟΥ, «Το τέλος της ‘συνταγματοοίησης’ της ΕΕ ή η αρχή μιας άλλης;» ΤοΣ ειδ. τ. (Η ολιτική ενοοίηση της Ευρώης και η ανάδυση του ευρωαϊκού συνταγματισμού) 2007, σελ. 3 ε.
77 Βλ. Ε. ΜΑΡΙΑ, ΣυνθΛ: Αό την υερεθνική κοινωνία των ιδιωτών στον ευρωαϊκό
δήμο; στο αρόν τεύχος.
78 Βλ. ZAKI LAIDI, The Unintended Consequences of European Power, Cahier européen
nr. 05/2007, Centre d’ Etudes Européennes. Πρόκειται για την άσκηση και «εξαγωγή» κανονιστικής ισχύος (normative power) και όχι για την εφαρμογή των δικαιοκρατικών κανόνων (rule of law) ου αοτελεί ανέκαθεν θεμέλιο της ΄Ενωσης και στοιχείο (και οικονομικής) υεροχής. Βλ. σχετικά το άρθρο “Economics and the rule of law. Order in the jungle”
The Economist 15/3/2008.
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