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Entre interlocuteurs conspires
Ou
,
υηίοη Monetaire et Economique,
Parlement Europeen, et
Politiques Gouvernementales,
Administratiνes, Sociales et
Culturelles: Vies Parallelles

Τοις Eντευ~oμένoις
ή

ΟΝΕ, Ευρωπα'ίκό Κοινοβούλιο,
Πολι τειακές, Διοικητικές,
Κοινωνικές και
Πολιτιστικές Πολιτικές:
Βίοι παράλληλοι

Prof. Const. GE.

Του Καθ!.JΥl1τού Κφνστ. Γ E ~

ATHANASSOPOULOS

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛον

Ου

L' aUIΌre du nouveau siecle, hors des
necessaires celebrations, ' ίΙ se Jie
inevitablell1ent avec d' autres
eveneInents , d'importance speci<ίle
pour la Grece, qu'on les attendait, mais
qui n' etaient pas precises
tell1porellell1'en t.
Un parmis eux, d' importafιce
particuIiere, pour l' auteur de ce text, est
la suggestion de la requisition d'
incoΓporation ,dc notre Pays a l' υηίοn
Mon elaire el Economique (de Ι' υηίοn
Europeen n e)~
,
La req ujsi tionde Ι ' incorpora tion
dans l' υΕΜ s'assimile iι l' entree du
Pays I'an '1981 aux trois COllllnunautes,
iι la Communaute du Carbon et de
l'Acier, iι la COll1mission Europeenne
de Ι' Energie Atomique et a la
COll1munaute
Economique
Europeenne (CEE).
Ει c' est bien qu ,. οη [ίΙίι ce
parallelisll1e, du fait que les effets de Ι'
adll1ission de la requisition d'
incorporation, aUIΌnt une influence
importante, d'un part sur la societe

Η ανατολή του· νέου αιώνος, πέραν
των αναγκαίων πανηγυρισμό)ν , συνδ έ
εται αναποφ εύ κτως και με σειρά ά λ

λων γεγονότ ων. ιδιως για την Ε λλά( α,
τα οποία αναμένοντο, αλλά δεν ήταν ε

πακριβώς 'χρονικώς 'πρόσδιορισμένα.
Ένα εξ αυ~cci)ν, μεγίστης σημασΙας,
κατά τον υπογράφονται το παρόν κεί

μενο, είναι η υποβολ11 αίτηρης ένταξης
της Χώρας στην Οικονομική και Νομι
σματικτl Ένωση (της Ευρωπα'ίκιiς
Ένωσης) .

Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ παρο

μοιάζεταιπρος εκείνη της εισδοχής της
Χώρας το έτος 1981 στ~ς τότε τρείς Κοι
νότητες, στην Eυρωπα'ίΚl~1 Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος, στην Ευρω

πα'ίκή Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας
και στην Ευρωπα'ίκή Οικονομικιi Κοι-

νότητα.

,

Και μάλλον καλώς γίνεται αυτός ο
παραλληλισμός , δεδομένου, ότι τα α
ποτελέσματα από την αποδοχή της αί-

grecque mais aussi sur l'economie

τησης ένταξης, θα ασκήσουν καταλυ

grecq~e.

τική επιρροή τόσον επί της ελληνικής

se re.alise avec Ι'
etab1issement atoute Ι' U nίοη de la lίbre
transportation ct installation des
personnes, des I1icns, dcs services ct des
capitaux.
Plus particulί(~rement en ce qui
concernc le secteur monetaire ίl faut
avoir υη systeme de changes fixes ct,
enfin, une unite monetaire cornmune.
Les «principes» fonadamentaux sur
les quel1es se base Ι' UEM, apres Ja
Decision du Conseil Europeen ,'ι
ΜadΓίd sont:
a. Le principe du parcllJcl: Ι' υnίοn
economique et Inonetail"e est
indispensable et son reaJisation est
necessaire et inevitabJe.
b. Le principc de I'assistance: Les
Org'anes cOI11munautaires faut
s'occuper seulement des conΊpetences
d'irnportance ΡΓίΙ110rdίaΙe et les
Organes ίnfeΓίeurs niveau nationaJ ου
regional, faut s' occuper des affaires d'.
irnportance secondaire.
. c. Le principc de la polyιnorphie: Les
Etats ΜeΙ11bΓCS de Ι' υηίοn ont des
differents
caΓacteΓίstίques
econorniques, socials et culturels et pour _
cette [aisoll ίl est indispensablc d: avoir
une solution polYl11orpi1ίque.
d. Le ΡΓίncίΡe du controle
del11ocra'tique: <ιυ sein Ι' υΕΜ ίΙ faut
l11ettre en vigeur nouvelles institutions
et nouveaux Organes, COl11ιne paJ'
exeI11le, le Systel11e Europeen des
Banques CentΓaΙes.
.
Un
des
plus
importants
caΓacterίstίques
de
] 'υnίοn
Europeenne, est I'heteroclite

L'UEM

a

a
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κοινωνίας, όσον και επί της ελληνικής
οικονομί.ας.
Η ΟΝΕ επιχειρείται, ως γνωστόν,

να πραγματοποιηΘεί με την καΘιέρωση
σε όλη την Ένωση της πλήρους ελευΘε
ρίας διακί.νησης και εγκατάστασης των
προσώπων, των αγαθών, των υπηρε

σιcον και των κεφαλαί.ων.
Ειδικιος, στον νομισματικό τομέα
πρέΠΗ να υπάρχει μί.α σταΘερή ισοτι
μία μεταξί! των εΘνικιίJν νομισμάτων,
και, τελικ(Ως, ένα κοινό νόμισμα.
Οι «αρχές» στις οποίες στηρίζπαι η

ΟΝΕ, βάσει της Απόφασης του Ευρω
πα'ίκοί! Συμβουλί.ου στην Μαδρίτη εί
ναι:

α. Η αρχιι της παραλληλίας Η οικο
νομικιΊ και νομισματικιΊ ένωση είναι α

παραίτητες και η πραγματοποίησή
τους αναγκαία και αναπόφευκτη.
β. Η αρχή της επικουρικότητας Στα

κοινοτικά Όργανα πρέπει να ανατίθε
νται μδνον οι αναγκαίες αρμοδιότητες
και οι. υπόλοιπες να ανατίθενται σε κα

τιοτερα Όργανα, εΘνικού ή περιφερει
ακού επιπέδου .

γ. Η αρχιΊ της πολυμορφίας; ΟιΧώ
ρες Μέλη της Ένωσης έχουν διαφορε
τικά οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, μι~ α-

. ΠΟΤf:λεσμα να υπι':ιρχει ανάγκη ποι.κι
λόμοριρης λύσης.
δ. Η αρχιΊ του δημοκρατικού ελέγ
χου: Στα πλαίσια της ΟΝΕ πρέπει να

λειτουργούν νέοι Θεσμοί και νέα
Όργανα, ()πως Π.χ. το Ευρωπα'ίκό Σύ
στημα ΚενΤΡΙΚCΙJν ΤραπεζάJν Κ.Cι ..

Επί.

aUTciJV παρατηρούνται

τα εξΎΊς:

Από τα πλέον σημαντικά χαρακτη
ριστικά της Ευρωπα'ίκιΊς "Ενωσης, εί.

ναι το ετερόκλητο πολλών επιπέδων,

όπως η πολιτειακιΊ δομιΊ, το διοικητικό
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plusieul"s niveaux, comme par exeInp1c:
1a structUl"C' de l'etat, 1e systeme
administratif, 1a CΌmΡοsίtίοn de 1a
population,
1es
particularites
re]jgieuses, le pΓObleme des emigres
(etrangers), le chomage,le deficit public
et.c ..
Εη ΜΙθίl:

Etats comme, le RoyauIηe - υηί, le
Suede, le Danemark,l' Hollande, Ι'
Espagne, le Belgique, resel"vent
I'jnstitution de la royaute, un Etat, la
France, a President de la Republique de
longue duree (sept ans) , un autre, Ι'
Allemagne, est en realite une
Federation et les autres sont
Democraties.
Si οη pose la question, quels sont les
effets de cette polymorphie, la reponse,
sans etre substantive, est significative
pour les affaires suivantes: hors de
France, qui est ]β seule qui insiste de se
representer aux Recontres de Sommet
par son President de la Republique, les
autres Etats; se representent par Jeurs
Premiers Mil1istres et pas paι' leurs
Rois ...
Mais comme ίΙ est bien connu, les
politiciens sont amoureux du possible ...
Les politiques des I)ays de Ι' υιιίοη
Εurορeeιιne en matiere d ' organisίltion
de Ι' ΕιηΙ se divergent au point de vue dc
philosophie et de degre des choix libres:
Εη ce qui concerne le systeme
administratif des Etats MembI'es, ίl faut
souligner que tous les Pays se sont
organtses sur un systeme d'
administration decentralise en paralJel
avec Ι' implantation des structures d'
Adrninistration Loca1e (independHHte).
Ν' importe quelle est Ι' extention, 1η

σύστημα, η πληθυσμιαΚ11 σύνΘεση, οι

θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, το πρό
βλημα των ξένων μεταναστών, η ανερ

γία, το δημόσιο χρέος κ.ά ..
Αναλυτικώς:
Χώρες τινές, Ηνωμένο Βασίλειο ,

Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, Ισπανία,
Βέλγιο, διατηρούν τον θεσμό της Βασι
λείας, μl.α Χώρα, Γαλλία, έχει Πρόεδρο
Δημοκρατίας μακράς θητείας (εΠΤdε
τούς), μία άλλη Γερμανία, συνιστά ου
σιαστικώς Ο μοσπονδία και οι άλλες εί
ναι Δημοκρατίες.

Εάν διατυπωθεί η ερώτηση, ποίες
είναι οι επιπτώσεις αυτής της πολυμορ
φίας, η απάντηση, χωρίς να είναι ου
σιαστική, είναι δηλωτική των πραγμά
των: πλην Γαλλίας, η οποία επιμένει να
εκπροσωπείται στις κορυφαίες συνα
ντήσεις διά του Προέδρου της, άλλες

Χώρες, εκπροσωπούνται υπό των
Πρωθυπουργιίιν και ουχί υπό των
Αρχηγ(1ιν του Κράτους.
Οι πολιτικές των επί μέρους Χωρών
της Ευρωπα'ίκής Ένωσης επί του Θ έ 
ματος της εν γένει οργάνωσης του

Κράτους ποικίλουν και ως προς την φι
λοσοφία και ως προς τον βαθμό ελευ
θεριότητας επιλογών:
Επί του διοικητικού συστήματος

των Χωρών Μελ(Ων επισημαίνεται, ότι
όλες ανέξαιρέτως οι Χώρες έχουν ορ

γανωΘεί βάσει του αποκεντρωτικού δι
οικητικού συστήματος, με παράλληλη
συν

- εισαγωγή

δομών ΤΟΠΙΚΙ1ς (ανε

ξάρτητης) Αυτοδιοίκησης. Οποία η έ
κταση , η ένταση, η μορφή και η υφή
των αποκεντρωτικών δομών ένΘεν κα

κείθεν των πλευρών της Μεσογείου, εί
ναι γνωστόν:

Προκεχωρημένη αποκέντρωση
στην Γαλλία και στην Ιταλία, δοσομε

τρική στήν Ελλάδα, ικανοποιητική σε
άλλες Χώρες εκ των Εταίρων, ενώ ο Θε-

3
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tension et la disposition des structures
decentralisees d' υη et de Ι' autre 'c ote de
la Mediterrane, ίl est connu que:
Decentralisation progressive en
France et en Italie, mediocre en Grece,
satisfaisante aux autres Etats Membres,
quand Ι' institution de la Region est une
verite vivante, par exemple en France,
au Belgique, en Italie, avec d'
Administration eligible, qui vient de se
realiser en Grece, apres une grande
periode transitive qlIi se caracterisait de
«faibles» competences, et est en
equilibre alI RoyalIme - υηί entre
central et local niveau de pouvoir.
Εn ce qHi cοnceΓne le secteur de Ι'
Administration Locale: sa couverture
est .tres riche en France et en Italie,
pr6sente des elargissemnets discrets en
Gl'ece, est embrasse mortallement au
Koyaume - υηί par la Direction
Centrale,
via
genel'eusement
financement de Ι' Etat et via les
quangos, ιοιιι cela a de.ia provoqlIe la
reaction intensive dlI Conseil de Ι'
Europe, qui propose insolemment alI
Royaume
υnί
de laisser Ι'
Administration Locale exister, bien qlIe
ΙΈtat intervienne presque partout.
Du fait que les Organisatiol1s de Ι'
Administration Loca1e sont tres
nombreuses, atous 1es Etas Membres de
ι'υηίοη: la France ne les a pas dilllinue
(les Organisations de ]' Adlllinistration
,Locale sont toujours plus de 36.000),
plusieurs pays ont ilupose des
associations, et d'autres la constitιιtion
des Agg10111erations et.c. et la Grece a
fait des efforts pour ]a reanilllation «de
1a cellιιle 10cale» ...
La COlllposition de la popu1ation a
4

σμός της Περιφέρειας είναι ζώσα

πραγματικότητα Π.χ. στην Γαλλία, στο
Βέλγιο, στην Ιταλία, με αιρετή Διοίκη
ση, μόλις ορθοποδεί στην Ελλάδα, με

τά μεγάλη περίοδο ισχνών αρμοδιοτή
των. και «ισορροπεί» στο Ηνωμένο Βα

σίλειο μεταξύ Κεντρικού και Τοπικού
επιπέδου εξουσίας.

Στον τομέα της ΤΟΠΙΚΙ1ς Αυτοδιοί

κησης: είναι πλoυ~ιωτάτη η κάλυψΙ1
της στην Γαλλία και στην Ιταλία, δια
κριτικές οι διευρύνσεις στην Ελλάδα,

θανα~ηφόρoς Ο εναγκαλισμός της στο
Ηνωμένο Βασίλειο από την ΚενΤΡΙΚΙ1
Διοίκηση, μέσω αφειδούς χρηματοδό
τησης απί> το Κράτος και μέσω των

quangos, πράγμα,

που έχει προκαλέσει

Ι1δη την έντονη αντίδραση του Συμ
βουλίου της Ευρ<iJπης, το οποίο συνι
στά στο Ηνωμένο Βασίλειο να επιτρέ

ψει στην ΤΟΠΙΚΙ1 του Αυτοδιοίκηση να
επιζήσει, μακράν της παρουσίας του
Κράτους σε ί>λες τις εκφάνσεις του.
Εξ άλλου, με δεδομένο τον μεγάλο
αριθμό των ο.Τ.Α. σε όλες τις Χώρες

Μέλη της Ένωσης: η Γαλλία δεν προέ

βη σε μείωσΙ1 τους (οι ο.Τ.Α. είναι πά
ντοτε άνω των

36.000), πολλές χ<i>ρες ε

πέβαλαν αναγκαστικές συνεν(Ωσεις, Ε

νώ ιJ.λλες επέτρεψαν Ομοσπονδίες ΔΙ1μων, agglOlueΓatiοn, εκτενείς διαδημο
τικές συμπράξεις κ.ά., και η Ελλάδα ε
cραρμόζoυσα το Πρόγραμμα

Ιω.

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, προσπάΘησε να α
ναζωογονl~lσει «το τοπικό κύτταρο»,

προς το οποίο μέχρι των αρχιΩν της δε
καετίας

1980 οι αρ μοδιότητες

και οι οι

κονομικές ενισΧ'Jσεις εδίδοντο στά
γδην, εν(ί) μετέπειτα οι αρμοδιότητες ε
δίδοντο κρουνηδόν, και μέχρι προ τι

νί>ς και οι οικονομικές ενισχύσεις συνέ

χιζαν να δίδονται στάγδην ...
Η πληθυσμιακή σύνΘεση σε ωρι
σμένες Χώρες Μέλη εί,ναι ετερόκλητη,
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certains Etats Membres est heteroclite,
les doctrines 'religieuses se divergent,
hors de Ι' Eglise Catholique, Ι'
Orthodoxie est fraternelle et la majorite
des emigres viennent des pays
musulmans.
Α ce ροίηι - IΑ, peut οπ poser la
question si les religions influencent «Ι'
interet commun» dans Ι' union
europeenne. Malheureusement la
reponse est positive et se base sur des
elements recents.
Εη matiere de religion est lίe et le
sujet des Emigres, plusieurs parιnis eux,
ηΌηΙ pas de documents et connaissance
concernant Ι' emigration , un fait qui
contribue au developpement des
problemes, concernant pas seulement la
Police. Le cas des Emigres en France et
leur reaction forte contre les nouvelles
mesures du Gouvernement Fι·anς:aίs en
matiere d' emploi, est significative pour
les situations proches ...
Οη doit mentionner deux elements:
Α. Le Traite de Schengen.
Β. La Conference de Ι' υηίοη
Europeenne aOporto de Portugal pour
Ι' assimilation des natifs et des etrangers
ouvriers, sur des sujets de salaire et de
pension de re-trait~ ...
Il est sur, que l~~ rassemblements de
la population et des situations
heteroclites sont attires, sans e.tre
toujours attrayantes , et quelque fois
contribuent au dedain des valeurs
communes et a la degeneration des
traditions poIitiques nationales.
Οη
pourrait contineur,
l'
enumeration des elements qui different
l' identite des Membres de l' υηίοη
Europeenne, mais cela n'a pas d'

οι κρατούσες θρησκευτικές δοξασίες,
πέραν του κοινού τόπου της Καθολι
κτις Εκκλησίας, ποικίλουν, η Ορθοδο

ξία είναι ανάδελφος, και οι νέοι έποι
κοι προέρχονται εκ μουσουλμανικών
χωρών.

Η ερώτηση, η οποία πιθανόν να

διατυπωθεί επ' αυτού του σημείου, εί
ναι εάν τα επί μέρους θρησκεύματα ε
πηρεάζουν « το κοινόν γίγνεσθαι», ε

ντός του ηνωμένου Ευρωπα·ίκού Χώ
ρου. Φοβούμαι, ότι η απάντηση είναι
καταφατική.
Προς το θέμα του θρησκεύματος

συναρτάται στερρρ(1ς και το θέμα των
Μεταναστών, πολλοί εκ των οποίων
στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων

και γνώσεων , πράγμα το οποίο δημι
ουργεί μείζονος σημασίας προβλήμα

τα και όχι μόνον για την Αστυνομία. Η
περίπτωση των Αλλοδαπών στην Γαλ-

. λία και οι δυ~αμικές αντιδρ<χσεις τους
στα νέα μέτρα της Γαλλικής Κυβέρνη
σης για Οέματα απασχόλησης, είναι δη
λωτική των επερχομένων καταστάσε
ων

...
Και σημειώνονται επ' αυτού δίJ Ο

στοιχεία:
Α. Η Συνθήκη Σέγκεν.
Β. Η Διάσκ ε ψη της Ευρωπα·ίκής
Ένωσης στο

Oporto

Πορτογαλίας για

την εξομοίωση των γηγενών και των μη
γηγενών (των αλλοδαπών) εργατών,

κυρίως επί Θεμάτων αμοιβής και σύ
νταξης ...

Είναι αυτονόητο, ότι ετερόκλητες
πληθυσμιακές συγκεντρώσεις συνε
φέλκονται και ετερόκλητ ες πολιτιστι
κές καταστάσεις, οι οποί ε ς δεν εί.ναι
πάντοτε ιδιαιτέρως ελκυστικές, ενώ ε

νίοτε οδηγούν στην απαξίωση των κοι
νών αξιών και στον εκφυλισμό εΘνικών
πολιτιστικών παραδόσεων.
Η απαρίθμηση των στοιχείων, τα 0-

5
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ίmρ:οrΙance parce que comme Dante
avait dit guarda e passa ... (c'est a dire,
regarde et part ... ).
Mais, tenant en compte telles
differences, comme peut - οη instaurer
une autre, paralleJe a celle - ci, υηίοη
ecol1omique et monetaire?
. .ξη ce q,uiconcerne les elements
tJll!fίcatifs, οη doit mentionner que le
fonctic:ιnnement des organes de Ι' υηίοη
Europeenne, hors des differences,
fOl1ctionnent vers Ja realisation des
memes buts et objectifs, comme:
- Le Parlenlent Eιiropeen qui, dans
le cadre de nouvelles dispositions du
Traite de Maastricht et d' ΑmsteΓdaιn,
accomplit υη role important, n' importe
sur quelle fOl"me intervienne aux
affaires de Ι' υηίοη Europeenne.
- Αυ fur et mesure qu' ίl est prevu
par le Traite dc MHastricht, le
ParJcment Europeen participe Ηυ
processus legisJatif des actes
communautaires, eχerς:aηt dcs pouvoirs
dans le cadre des Ρωcessus prevus par
les articles 189 Β et 189 C:, et formulant
des avis confoImes.
Le Parlement Europeen peut a la
majorite, demander, a 13 Coιnmission
de s'oumettre 1es propositions
necessaires'sur des sujets, qui doivent
conformemment au Par1ement
Europeen, elaborer des actes
'«ommunnutaires ηΠη de realiser le
Traite de Maastricht (article 189 Β).
Εη plus, pendant l' execution de ses
competences, le Par1eme.nt Europeen
peut, a1a demande de Ι' υη quart de ses
membres, former une Commission d'
'Enquete Interimaire afin d' examiner,

a

6

ποία διαφοροποιούν την ταυτότητα

. των

Μελ(ον της Ευρωπα'ίΚ11ς Ένωσης,

δεν έχει νόημα να συνεχισΘεί, ίσως με
βάση το Δαντικδν

guarda e passa .. ,

(βλέπε και <p6JYE .. ,),
Αλλά, πως με δεδομένες τόσες αντι

θέσεις είναι δυνατόν να οικοδομηθεί
μlα άλλη, παράλληλη προς αυτές, οικο
νομική και νoμισματικ~ ένωση;
Ως προς τα ενοποιητικά στοιχεία

πρέπει να αναφερΘούν η λειτουργία
των βασικ(ίJν Οργάνων της Ευρωπα'ί

κής Ένωσης, τα οποία, ανεξαρτήτως
των επί μέρους αντιθέσεων, λειτουρ
γούν ενωτικώς προς τους ιδίους σκο
πούς και στόχους, όπως:

- Το Ευρωπα'ίκό Κοινοβούλιο, το ο
ποίο, στα πλαίσια των νέων ρυΘμίσεων
των

ΣυνΘηκών

Μάαστριχτ

και

Άμστερνταμ, έχει να επιτελ?:σει σπου

δαίο έργο, υφ' οίαν δΙ1ποτε μορφή και
εάν παρεμβάνει στι.ς υποθέσεις της Ευ
ρωπα'ίκής Ένωσης,
Στον βαθμό που προβλέπεται απ()
την ΣυνΘήκη του Μάαστριχτ, το Ευρω
πα'ίκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στην

διαδικασία θέσπισης των κοινοτικ(ον

πράξεων, ασκώντας τις εξουσίες του
στα πλαίσια των διαδικασιών, που ορί
ζονται στα άρΘρα

189

Β και

189

Γ, και

διατυπώντας σύμφωνες ή συμβουλευ~ τικέ,ς Γνώμες,

Tb

Ευρωπα'ίκό Κοινοβούλιο μπο

ρεί, με την πλειοψηφία των μελών του,

να ζητεί απ() την Επιτροπή να υποβά

λει κατάλληλες προτάσεις για θέματα~
για τα οποία χρειάζεται, κατά την γν(Ω
μη του, να εκπονηθο 'ίJν κοινοτικές
πράξεις, προκειμένου να υλοποιηΘεί η

ΣυνΘΙ1κη του Μάαστριχτ (άρΘρο

138

Β),

Ακόμη, κατά την εκτέλεση των κα
Θηκόντων του, το Ευρωπα'ίκό Κοινο

βούλιο μπορεί, αιτήσει του ενός τετάρ-
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aux tcrmcs des competences attl"ibuees
par le Traite ae Maastl"itht aux autrcs
Organes et Organisatiogs, les
denonciations de contravention et de
mauvaise administration pendant Ι'
application de la Ιοί cοmωunautaίl"e,
sauf si les evenements dcnoncies sont
juges au Tribunal et pendant la periode
qae le processus judiciaire π' est pas
integre.
La Commission d' Enquete
Interiι:naire η' est plus en vigeur apres la
deposition de son exposition. Les
dispositions en detail pour Ι' execution
du pouvoir d' examination sont
determinees apres υη accord entre le
Parlement Europeen, le Conseil et la
Cοωmίssίοn (article 138 C).
Il faut noter aussi que, les Citoyens
de Ι' υπίοη, et tous les personnes
naturelles ου legales, qui habitent ου se
fondent a υη Etat Membre : peuvent
soumettre, individuellement ou au
commun avec d' autrcs Citoyens ou
personnes, ίιη rapport au Pal'lement
Europeen en matiere des activites de Ι'
υnίοn, qui les concernent diI'ectement
(article 138 D), et le Parlemcnt
Europeen incIique υn lntermediare qui
a pour comp~tenc~ Ι' examination des
denonciations de t'o us les CItoyens,
concernant les cas de Jnauva'ise
adωίnίstratίοn au sein des activites des
Organes Communautaires.
Plus particulierenment, Ie roIe du
Parlement Europeen au sein de Ι' Οηίοη
Economique et Monetaire, est '
Legislatif, de controle et deIiberatit'
Εη detail:
Role legisIatif
Le Parlement Europeen donne des

του των μελ(ίnl του, να συνιστά προσω

ρινή Εξεταστική Επιτροπή για να εξε
τάσει, με την επιφύλαξη των αρμοδιο
τήτων, που έχουν δοθεί από τψ Συν
θήκη του Μάαστριχτ σε άλλα Όργανα

li Οργανισμούς. τις κατ'αγγελίες παρα
βάσεως ή κακής διοίκησης κατ(χ την ε

φαρμογή του κοινοτικού δικαίου, ε
κτός εάν τα καταγγελλόμενα γεγονότα

εκδικάζονται ενώπιον Δικαστηρίου
και για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει
ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία,
Η προσωρινή Εξεταστική Επιτρο

πή παύει να υφίσταται από την στιγμή
που καταθέτει την έκθεσή της, Οι λε
πτομερεί.ς διατάξεις άσκησης του δι
καιώματος εξέτασης των πραγμάτων

καθορίζονται με κοινή συμφωνία με
ταξύ του Ευρωπα'ίκού Κοινοβουλίου,
του Συμβουλίου και της Επιτροπής

"(άρθρο 138 Γ),
Σημειώνεται, ακόμη, ότι οι Πολίτες

της Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή
νομικό πρ<'>σωπο, που κατοικεί ή έχει
την καταστατική του έδρα σε Κράτος
Μέλος, δικαιούνται να υποβάλουν, α

τομικώς ή από κοινού με άλλους Πολί
τες ή πρόσωπα, αναί-ρορά στο Ευρω
πα'ίκό Κοινοβούλιο για θέμα, που υπά

γεται στους τομείς δραστηριοτήτων
της -Ενωσης και το οποίο τους αφορά
άμεσα (άρΘρο

138 Δ), ενώ το Ευρωπα'ί

κ<'> Κοινοβούλιο ορΙζει Διαμεσολαβη
τή, ο οποίος εί.ναι εξουσιοδοτημένος

να παραλαμβάνει και να διρευνά τις

,

καταγγελίες όλων των Πολιτών της

Ένωσης σχετικώς με περιπτώσεις κα
κής διοίκησης στα πλαίσια της δράσης
των Κοινοτικών Οργάνων,

Ειδικώτερον, ο ρόλος του Ευρω

πα"ίκοi! Κοινοβουλίου επί θεμάτων
ΟΝΕ είναι νομοθετικ<'>ς, ελεγκτικός
και διασκεπτικός,

Αναλυτικώς:

7
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avis.et vote en ce qui concerne les sujets
suivants:
- Quels Pays remplissent les
cόndίtίοns necessaires pour Ι'
integration ει la monnaie commune.
- La nomination du President et des
autres Membres de la Commission d'
Enquete de la Banque Centrale
Europeene,
- La preparation totale pour la
monnaie colnmune.
- Les accords pour Ι' equivalence de
Ι' EURO avec les monnaies des pays
tiets et.c,
Role de controle
- Le st<itut de fonctionnement du
Parlement Europeen prevoit en detaille
procesus pour la determination du role
du Parlement en ce qui concerne la
nomination du President de la Banque
Centrale Europeenne,
- Le Parlement Europeen exatnine
les expositions annuelles de la Banque
Centrale Europeenne et,c,
Rδle deliberatif
- La Commission et le Conseil sont
obliges de prendre des decisions en
ac.cord avec le Parlement en vue du
processus des directrices generales, en
cas des deticits, en sujets de surveil1ance
des Etats'Membres et.c,
- Le Conseil Europeen, qui donne
l:axe moteur a l'υnίοn pour son
developpement et detinit ses
\ orientations politiques generales,
Le Conseil EUlΌpeen reuιψ des
Chefs dΈtat ου de Gouvernenment des
Etas Membres ainsi que le President de
la Commission des Communautes
Europeennes, qui sont assistes
8

Νομοθετικός ρόλος
Το Ευρωπα'ίκό Κοινοβούλιο καλεί
ται να γνωμοδοτεί και να ψηφίζει για
τα ακολουθούντα θέματα :

- Ποίες Χώρες πληρούν τις προϋπο
θέσεις ένταξης στο ενιαίο νόμισμα,

- Τον

διορισμό του Προέδρου και

των άλλων Μελών της Εκτελεστικής

Επιτροπής της Ευρω.πα'ίκιiς Κεντρικής

Τράπεζας ,

'

- Την συνoλΙΚ1~1 προετοιμασία για' το
ενιαίο νόμισμα,

- Τις συ μφωνίες για την ισοτιμλ.α του
ΕΥΡΩ με τα νομλ.σματα τρίτων Χωρών
κ.ά,

Ελεγκτικός ρόλος

-

Ο Κανονισμός λειτουργίας του

Ευρωπα'ίκού Κοινοβουλίου προβλέπει
αναλυτικές διαδικασίες για τον ρόλο
του Κοινοβουλίου στον ορισμό του
Προέδρου της ΕΚΤ,

- Το

Ευρωπα'ίκό Κοινοβούλιο εξε

τάζει τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΚΤ κ,ά,
Διασκεπτικός ρόλος

-Η

(Ευρωπα'ίκή) Επιτροπή και το

Συμβούλιο υποχρεούνται να διασκέ
πτωνται μετά του Κοινοβουλίου στα

πλαίσια της διαδικασίας γενικών κα
τευθύνσεων, σε περιπτώσεις υπερβολι

κών ελλειμάτων, σε θέματα πολυμε
ρούς εποπτείας επί των Κρατών Με
λώνκ,ά ..

~::: Το Ευρωπα'ίκό Συμβούλιο, το ο
ποίο δίνει στην Ένωση την αναγκαία

ώΘηση για την ανάπτυξή της και καθο
ρίζει τους γενικούς πολιτικούς προσα
νατολισμούς της,
Το Ευρωπα'ίκό Συμβούλιο συγκε
ντρώνει, ως γνωστόν, τους Αρχηγούς

Κρατών ή Κυβερνήσεων των ΚραΤ<l)ν
Μελών καθώς και τον Πρόεδρο της
Επιτροπής, οι οποίοι επικουρούνται
στο έργο τους από τους Υπουργούς
Εξωτερικών των Κρατών Μελών και

ΕΠ. ΑΠ. ΤΟΠ. ΑΥΤ. ΠΕΡ. ΑΝ. / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV.

rcsp.ectiνement

par Ies Ministres des
Affaires Εtraήgeres et par un membre
competent de Ia Commission. Le
Conseil Europeen se reunit au moins
deux fois par an et sous la presidence du
Chef d' Etat ou de Gouνernement de Ι'
Etat Membre, qui exerce la presidence
du Conseil.
Le Conseil Europeen, apres chaque
rel,1nion, soumet au Parlement
Europeen une Exposition et une
Exposition annuelle ecrite concernant
le progres que Ι' υηίοη a effectue
(articIe Ο).
- Le Conseίl, qui reunit υη
representant a niνeau ministerieI de
chaque Etat Membre, est obIige d'
engager le Gouνernement de Ι' Etat
Membre represente.
La presidence du Conseil est exerce
a tour de role par chaque Etat Membre
pour une periode de six mois.
- La Commission, qui est la
guardienne des Traites et protege erga
omnes Ι' interet communautaire.
- La Cour de Justice, qui assure le
respect du droit dans Ι' interpretation ~ι
Ι' application des traites.
- La Banque Ce.ntraIe Europeenne,
qui met en νigeur les d6cisions prises et
dirige la monnaie commune.
- La Banque Europeenne d'
Inνestissemnt, qui est Ie moteur de
deνeIoppement.

- Les Fonds Articuleurs qui
contribuent a la realisation des
nouνelles politiques et a J' enforcement
des actiνites positiνes pas seulement au
sein mais au dehors aussi des frontiers
de Ι' υηίοη,

από ένα μέλος της Επιτροπής. Το Ευ
ρωπαικό Συμβούλιο συνέρχεται του
λάχιστον δύο φορές τον χρόνο, υπό την
προεδρία του Αρχηγού Κράτους ή Κυ
βερνήσεως του Κράτους Μέλους, που

ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου.
Το Ευρωπα'ίκό Συμβούλιο, μετά α

πό κάθε σύνοδό του, υποβάλλει στο
Ευρωπα'ίκό Κοινοβούλιο Έκθεση, κα
θώς και ετήσια γραπτή Έκθεση σχετι
κώς με την πρόοδο που έχει σημειώσει
η Ένωση (άρθρο Δ) .

- Το Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζε
ται από έναν αντιπρόσωπο κάθε Κρά
τους Μέλους σε Υπουργικό επίπεδο, ο

οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να δε
σμεύει την Κυβέρνηση του Κράτους
Μέλους, που αντιπροσωπεύει.

Η Προεδρία του Συμβουλίου ασκεί
ται διαδοχικώς από κάΘε Κράτος Μέ

λος για περίοδο έξι μηνών .

- Η Επιτροπή, η οποία λειτουργεί
ως θεματοφύλακας των Συνθηκών και
προστατεύει

erga omnes το

Κοινοτικό

Κεκτημένο.

- Το

Δικαστήριο της Ευρωπα"ίκής

Ένωσης, το οποίο παράγει συναισθή

ματα ασφαλείας περί, την τήρηση της ε
πιβαλλόμενης νομιμότητας,

- Η Ευρωπα'ίκή Κεντρική Τράπεζα,
η οποία υλοποιεί αποφάσεις και χειρί

ζεται το ενιαίο νόμισμα .

-

Η Ευρωπα"ίκή Τράπεζα ΕπενδίJ

σεων, η οποία δρα ως μοχλός ανάπτυ
ξης,

- Τα

Διαρθρωτικά Ταμεία, μέσω

των οποίων υλοποιούνται νέες πολιτι
Χί,ς και ενισχύονται θετικές δράσεις, δ
χι μδνον εντός, αλλά και εκτός των συ
νόρων της Ένωσης.

Αλλά εκτός αυτών, υπάρχει η ομό
θυμη βούληση των Ενεργών Πολιτcuν
να υπερφαλαγγίσουν τα οία δήποτε ε

μπόδια και να πορευθΟ'υν προς τους
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Οη

doit aussi mentionner, Ia volonte
unanime des Citoyens Actifs de
surmonter les obstacles et avanceJ' vers
la realisations des objectifs finals des
Fondateurs Visionaires du batiment
europeen.
Apart de tout ς:a, la volonte humaine
d' obtenir de profit fonctionnera d' une
[aς:οn positive vers Ι' harmonisation et \'
affern1issement
de
nouveaux
mecanismes.
Les' anciens juridiques avaient
formule le principe suivant: lors ίl Υ a
une Ιοί sur υη sujet, ίΙ faut aussi trouver
une formule pour eviter son application .
Les trois premieres C:ommunautes,
CECA
(1952),
CEE
(1957),
EURATOM (1957) avaient comme
objectif une υηίοη douaniere, qui a ete
mise θΩ oeuνre, Alors, Ι' υηίοη
economique et monetaire doit se
realiser surmontant les obstacles
existants,
L' eνoIution de tout Ι' operation
indique que tous les impliqucs ont bien
joue leυr l'ole: ceux qui possedent les
coefficients de production, 'Ies
employes, les consommateurs, les
Gouvernements,
Et les Crecs?
11 en faut pas s' inquieter pour le
Genre glorieux des Grecs. Les Grecs
etaient ceux qui ayant colnpris le besoin
des l'oles mille
de Ι' incarnation prompte
\
.
ans avant, avaient declare que:
«Tout la vie est une scene et unjouet,
pour cette raison ίΙ Υ a deux choix, Ι' υη
est d' apprendre de jouer et Ι' autre d'.
eviter Ι' appl'entissage mais soufrif la
peit1e .. ,»
10
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ματ ιστών του ευρωπα'ίκού οικοδομι1ματος,

Πέραν αυτών, και η ανθρCΊ)πινη επι

θυμία του ωφέλους θα λειτουργήσει
θετικCΊ)ς προς την ομοι.ογενοποίηση και

την εμπέδωση νέων μηχανισμών,
Οι αρχαίοι νομικοί διετύπωσαν άλ
λοτε το αξίωμα: εφ' όσον υπάρχει για έ
να θέμα νόμος, πρέπει να ευρεΘεί και ο
τρόπος παράκαμ'tjJ1iς του ,

Α υτό εν προκειμένω μεταφράζεται
στις ακόλουΘες σκέψεις:
Οι τρεις

πρώτες

Κοινότητες,

ΕΚΑΧ

(1952), ΕΟΚ
ΕΥΡΑΤΟΜ (1957), είχαν

(1957),
ως στόχο

τους την τελωνειακΎI πρωτίστως ένω

ση, όπερ επετεύχθη, Επομένως, με δε
δομένο τον ομογενοποιό χαρακτήρα
της οικονομίας και του κέρδους εν γέ
νει, με δεδομένη την διεθνή συγκυρία,

με δεδομένο τον παγκόσμιο σκληρό α
νταγωνισμό, η οικονομική και νομι
σματική ένωση, διερχομένη εκ πολλών
ατραπών, ακόμη και διά των Καυδια-

.

νών δικράνων, πρί;πει να επιτευχθεί.

Άλλως τε , η μέχρι τούδε πορεία του

όλου εγχειΡι1ματος έχει καταδείξει, ότι
πάντες έχουν καλ(tlς υποδυθεί τους α
νάλογους ρόλους: οι κατέχοντες τα μέ

,σα Jlίαραγωγ11ς, οι εργαζόμενοι, οι κα
ταναλωτές, οι Κυβερνήσεις.
Και οι Έλληνες;

Δεν νομίζω, ότι υπάρχει ανησυχία
για το ένδοξο Γένος των Ελλήνων , Οι
Έλληνες είναι εκείνοι, οι οποίοι κατα

νοήσαντες προ χιλιάδων ετών την ανά
γκη της ταχείας ενσάρκωσης και υλο

ποίησης ρόλων, διεκιΊρυξαν υπερηφά
νως:

«Σκηνή πας ο βίος και παίγνιον, ή

μάΘε παίζειν, την σπoυδl~lν μεταθείς, ή
φέρε τας οδύνας .. .»,

