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Τοις Εντευξομένοις
,

η

Περί Συντάγματος
της Ευρωπα"ι"κήςΈνωσης
:rou Κωνστ.

ΓΕ. Α.ΘΑΝΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγητού Π.αντείου Πανεπιστημίου Κοιν .
και Πολιτ. Επιστημών , Πανεπιστημ(ου Αθηνών (Επισκ.),
Εχ Ch.L. , ιJ . Ι. Bruxelles, Εχ lπΙ Ι . Ι.Α.Ρ ., Paris

Η υπογραφή της Συνθήκης για την Θέσπιση Συντάγματος της
Ευρωπα'ίκής Ένωσης στο Ca mpidogJio της Ρώμης την 29η
Οκτωβρίου τρ. έτ. υπό των 25 Aρχηγ(~ν Κρατών Μελών της
Ένωσης, αποτελεί κατά γενική εκτίμηση ιστορικό σταΘμό στην
πορεία της Ευρώπης, και, κατ' επ :κταση ης ΑνΘρωπότητα .

Τιιν υπογραφι; της Σ νθιiκη~, της οποίας οι Αρχηγοί Κρατών
υπεγράμμισαν με ιδιαLτερη έμφαση την μέγιστη σημασία, θα α
κολ υΘι;σει κατά τα προβλεπόμ να η διαδικασία επικύρωσης ε
ντός
· τίας απ.ό τις 2
(\ ε ς Μί> Ι . είτε μέσω ΕΘνικών Κοινο
βουλίων, είτε διά δημοψηφισμάτων, με απώτερο στόχο η Συνθι;
κη να τεΘεί οε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2006 μ.χ.
Εάν μέχρι την 1/6/2006 η ΣuνΟιiκη έχει κυρωUεί μόνον από το

80%

των Κρατών Μελών, και υπάρχουν τυχόν προβλήματα. σε

σχέση με το υπόλοιπο

20%

των Κρατών Μελών, τότε πρέπει να.

συγκληθεί το Συμβούλιο των Αρχηγών και ενδεχομένως να ορι
σΟεί νέο χρονοδιάγραμμα, πρι(γμα το οποίο οι πάντες απεύχο
νται.

πι ιlμαίνεται 'ν σχέσ ει με την εΠΙΚ1ι ρωση της Συ νΟήκης, ότι
ο τελευτ.αίος χρονολογικώς εμπλεκόμενος είναι το Ευ ωπciίκό
Κοινοβούλι , το οποίο θα κληΟεί. να αποφανΟεί σχετικώς μετά

τις αποφάσεις των επί μέρ ς Κ ατών Μελών.
Τα προηγηθέντα γεγονότα έχουν ως εξής:
Κατά τα τελευταία είκοσι έτη έχει επιχειρηθεί σειρά αναθεω
ρrjσεων των αρχικών (ΕΚΑΧ, 1952, ΕΟΚ, 1957, ΕΚΑΕ, 1957)

Συνθηκ(ί)ν της ΈνωσηςΙ: Ενιαία Ευρωπα'ίκή Πράξη,

1986, Συν

θήκη Μάαστριχτ, 1992, ΣυνθτΊκη Άμστερνταμ, 1997, Νίκαιας,

2001,
Κατά την Σύνοδο της Νίκαιας μάλιστα οι Αρχηγοί Κρατών
και Κυβερνήσεων των Μκα πέντε Χωρών - Μελ(IJν έκριναν α
ναγκαία την καταβολή νέων προσπαθειών προς την κατεύθυν
ση και άλλων θεσμικών μεταρρυθμίσεων, Βάσει αυτής της από
φασης το Ευρωπα'ίκό Συμβούλιο προέβη στην έναρξη νέου κύ

κλου συζητήσεων με στόχο την περαιτέρω αναθεώρηση των
Συνθηκών,
Έτσι, το Ευρωπα'ίκό Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε στο

Laaken την 15 Δεκεμβρίου 2001 εξέδωσε την «Δήλωση του
Laaken για το μέλλον της Ευρωπα'ίκής Ένωσης», η οποία περιε
λάμβανε έκκληση προς την Ευρωπα'ίκή Ένωση να αποκτήσει πε
ρισσότερη Δημοκρατία, διαφάνεια κατά την λειτουργία της και

αποτελεσματικώτερες διαδικασίες, ώστε κατ' αυτό τον τρόπο να
καταστεί ευχερέστερη η εκπόνηση Συντάγματος, ανταποκρινο
μένου στις γενικCΊηερες προσδοκίες των Ευρωπαίων Πολιτών,
Υπό το πνεύμα αυτ(1)ν των σκέψεων απεφασίσθη η συγκρότη
ση ειδικής Συνέλευσης, στην οποία συμμετείχαν τα κυρίως ενδια

φερόμενα Μέρη, ήτοι Εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων των δέκα
πέντε Κρατών

- Μελών και των δέκα τριών Υποψηφίων Χωρ(1)ν,

Εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, Εκπρόσωποι του Ευ
ρωπα'ίκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπα'ίκής Επιτροπής, δέκα
τρεις Παρατηρητές της Επιτροπής Περιφερειών και της Ευρω

πα'ίΚΙ1ς Οικονομικής και ΚοινωνικιΊς Επιτροπι1ς, Εκπρόσωποι
των Ευρωπα'ίκάJν ΚοινωνικCΊJν Εταίρων και ο Ευρωπαίος Διαμε

σολαβη Τ11ς,
Αποστολ11 της Συνέλευσης αυTlΊς των

105 συνολικ6)ς Μελ(ί)ν
υπδτην Προεδρία του κ, Giscard d' ESTAING Είχε ωρισθεί με την
«Δήλωση του Laaken για το μέλλον της Ευρωπα'ίκής Ένωσης» η
εξέταση κυρίων ερωτημάτων περί της μελλοντικής εξέλιξης της
Ένωσης όπως Π,χ, ποίος ο καλλίτερος καταμερισμδς αρμοδιοτή
των της Ένωσης, η απλοποίηση των δράσεων της Ένωσης, η ε

μπέδωση διαφανών διαδικασιών κατά την λειτουργία της Ένω
σης κ.ά. και η αναζήτηση των σχετικών απαντήσεων.
Η Α' Συνεδρίαση της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε την

28

Φεβρουαρίου 2002 στις Βρυξέλλες, ενώ παραλλήλως λειτούργη
σαν και Ομάδες Εργασίας, συνεστήθη Forum δημοσιοποίησης

1. Βλ. εν εκrάσεl: Κ. ΓΕ. ΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΔΙκωο rnς EυpωπαlΚJ':ις
Ένωσnς. Τόμ. Α', Β' έκδ. A8nvrn. 2003.
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προτάσεων υπό των Κοινωνικών Εταίρων κ.ά. Όλες οι Εισηγι;
σεις των Μελών, τα σχ τικά Πρακτικά και τα κατατε έντα Σχέδια
Κειμένου εδημοσιεύοντο.
«Το προ'cόν» αυτών των διεργασιών ο κ. Giscard d ESTAING
παρουσίασε αρχικώς κατά την Συνάντηση των Αθην(ον , 16η
Απριλί,ου 2003, υπογραμμίσας, μεταξύ άλλων, και τα εξή ς2:

Η ΣυνθΎ)κη της Νίκαιας ζΙ1τησε να αντιμετωπιστούν τέσσερα
θέματα:
Η κατανομιi των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπα'ίκής
Ένωσης και των Κρaτw ν-Μ ελών, σύμφωνα με την αρχή της επι
κουρικότητας. Αυτό έγινε. Π ιος θα ενταχΘεί ο Χάρτης των Θεμε
λιωδών Δικαιωμάτων στ ις Συνθήκες, Προτείνουμε να ενταχθεί

στο Σ' νταγμα με χαραΚΤ1;ρα συνταγματικής ιάταξης.
Μας ζηΤΙ1()ηκε να απλουστεύσ υμε τα μέσα λειτουργίας της
Ένωσης, Από δώδεκα προτείνουμε να γίνουν πέντε, να τους δώ
σουμε ονόματα κατανοητά για τους Ευρωπαίους Πολίτες , να α
κολουθ,Ίσο με τ κλα ι.κ· δηλαδι; λεξιλόγιο των Εθνικών Οργά
νων και για τα ευρωπα'ίκά' ργανα.
Επίσης, μας ζηΤΤ1θηκε να φροντίσουμε για την μεγαλύτερη
συμμετοχή των ΕΟνικών Κοινοβουλίων . Υποβάλλουμ· αρκετές
προτάσεις , που ιδιαίτερα τους δίνουμε το ρόλο το ελέγχου της

επικ

ρικ . τητα γι.α τ ενέργ 'ιες της J2υρωπα'ίκιΊς ' ν σης, ν · 

ξάρτητrι απι) τις πρ τάΘε l,ς της Ευρωπα'ίκι;ς

ΠΙΤ

Π1iς του Συ μ

βουλίου ι) ΤΟ Κοινοβ υλίου,
~πιπρ oσO' τω , πρ >τε~ναμε να δ θ ί στην ' υρωΠα'ίΚ'ή' νωση

ιιί ~Ι να ική , μία ενιι.ιία ν μικτι προσωπικ' tlltU,]T
δ · ν υπάρ χει α1 η) τη πlγμ l; .
T1i τη στιγμ11 ~'X ι με ωΨΟ\lt.tιιtί: - 'υ ρω
πc.ι'ίκfς ΚuινίlΤ1ln:c. απ) δι 'ιq,ο~~ς Σι'νθiικες, Ilροτ 'ι
ιιύ

ν λ.

,

J

ά ~ιι μίιι Ι νι( (ί(ι

\,(1/ 1I i'

'

ψε Λοι

(()(Η ι) Ι Κ • ΤΊΙΤΙ ι Τ1 C ' ιιρωπ LI

κΙl. ' νωσl)ς και Ο γχρ' νως να αντικατ ~ τα()ούν οι διάφο ) ·c
Σ ν ήκ 'ς, rιπό μ' α Σ IΟ11κη: Το Σύνταγμα της ,ριί.ιπης,
Τα Ο' ματα για τα οπ ί.α 'Ο σ ε ωt1;σεις στα Μ έ) η τ
Ε ρω {ί'Κοι) Συμβουλί • 11τrιν τα ξl;ς:
Ι Ι ΚΟΙΥ1' εξωτr ΡΙΚ1Ί
λιτικί) κ ιι η J Ολ.ιτική uu( ,άι εLι1ς.
Η μεταρ

.

)μιση των Οιωμ.ciJν,

Υπήρξαν κάποιες απαντήσεις και πρ (χσεις, τις οποίeς Οα
προσπαΟήσουμ · να συγκεράσουμε. Μπορούμε όμως ν(ι πού μ . ,;δη -και ελπίζω, (')t δεν Οα διαφωνήσει ο Π όεδρο του Ευρωπα'ί

κού Συμβουλίου- όπ υπάρχειομοφωνΙα σχεδόν για ένα θέμα, που

2, Βλ. EmOEOPHEH ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. TOΠIΚHΣAYJΌΔlOlΚHΣHΣ ΚΑΙ
ΠEP1ΦEPEIΛKHΣANAJTTYτ:'J{Σ. Tεάxn 31/2003 κω 32/2003, 6πσυ κω εκτενΩ
OXEoκd Αφιt:ΡώJιarα χω Άp8pa rου ιmoypάφoνΓoς.

3

είναι ο διορισμός ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπα'ίκής
Ένωσης, που θα αντικαθιστά, Οα συνεχίσει, θα πάρει τη σκυτάλη
από τον Ύπατο Εκπρόσωπο, Προτείνεται λοιπόν, η δημιουργία
της θέσης ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπα'ίκrις Ένωσης,
Είναι κάτι πολύ σημαντικό, που αναμένεται εδώ και πολύ καιρό.
Είναι κάτι που αναμένει εδώ και πολύ καιρό η Κοινή Γνώμη, η ο
ποία δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχει ο Υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας, αλλά δεν υπάρχει ένας Υπουρ
γός Εξωτερικών της Ευρώπης.
ηα τις λοιπές προτάσεις: Δεν κινήθηκαν όλοι προς την ίδια κα

τεύθυνση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε κάποι

ες από τις προτάσεις στη σύνοψη και στη συνολική παρουσίαση
των θεμάτων, που θα παρουσιάσουμε εντός των επομένων εβδο
μάδων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει αρκετά σύντομα, για

τί μας ζητούν να τηρήσουμε ένα πολύ πιεστικό χρονοδιάγραμμα.
Υπάρχει μl.α βασική αρχή, επίσης, για την Ευρώπη, που είναι
πολύ σημαντική και ακούστηκε πολύ, που είναι η ισότητα των δι
καιωμάτων των Πολιτών. Μιλάμε πολ1) για την ισότητα δικαιω
μάτων των Κρατών. Πρέπει να μιλήσουμε και για την ισότητα των
δικαιωμάτων των Πολιτών

- οι

μεγάλες επαναστάσεις στην Ευ

ρώπη έγιναν εν ονόματι της ελευθερίας των Πολιτών

- ούτως,

ώ

στε όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν το ίδιο δικαίωμα εκπροσώπησης
και όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν το ίδιο βάρος στη λή'1.μη αποφά
σεων της Ένωσης. Γι' αυτό, στο Σύνταγμα καταγράφουμε, ενσω
μαn;)νουμε τη βασική αρχή της ισότητας δικαιωμάτων των Πολι
ηΩν της Ένωσης.
Ένα <'ιλλο οημfίο , ΙΗΟ οπυίο (j(t ανu.φ: ρθεί κω ο Πρ()[:. δΡ()ζ

του Ευρωπα'ίκού Συμf)oυλίoυ, είναι το θίψ,α του χρονοδιαγρ('φ

ματος. Υπ<Ί.ρχει. εκπεφρασμένη επιθυμία όλων των Μελ6)ν του
Ευρωπα'ίκού Συμβουλίου να παρουσιάσουμε το έγγραφό μας,
δηλαδή το σχέδιο μί,ας Συνταγματικής Συνθήκης της Ευρωπα'ί
κής Ένωσης, στο επόμενο Ευρωπα'ίκό Συμf)oύλιo, που Οα λάβει
χύ)ι!α οτη Θωοαλονίκη στις

20 Ιουνίυυ.

Θα ανταποκριΟούμι: Ο1::

αυτό το αίτημα, άρα θα έρΘω στην Ελλάδα, τούτη τη φορά στη
Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσω το σχέδιο Συν
θήκης, που θα αποτελεί το Σύνταγμα της Ευρωπα'ίκής Ένωσης, ι
κανοποιώντας έτσι τι.ς Κυβερνήσεις, αλλά και τους Πολίτες της
Ευρό)πης.

Ακολούθησαν νέες διαβουλεύσεις και το «τελικό» κείμενο διε

μορφώθει κατά την διάρκεια των εργασιών του Ευρωπc:ι'ίκού
Συμβουλίου της Χαλκιδικής τον Ιούνιο του ιδίου έτους, επί Ελλη
νικής Προεδρίας.
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Η σχετική νέα Εισήγηση του κ.

Giscard d' ESTAING περιε

λάμβανε και τα εξής:

Στο Προοίμιο του Συντάγματός μας, παραΟέτουμε μία ρι;ση
του Θουκυδί η , την οποία θα Σας διαβάσω: «χρώμεθα γάρ πολι
τεία ... και όνομα μΕν διά τό μή ές ολίγους άλλ' ες πλείονας οικ 'ίν
δημοκρατία κέκληται» . Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα της . ρ
γασιας μας.

Ολοκληρ ώσα μ ',Ίδη τις εργασίες μας μέσα σε πολύ θερ μή α
τμόσφαιρα την οποία κατέγραψαν και τα ΜΜΕ 'Ηταν μία στιγ

μή υτ χίας και συγκίνησης ευρωπα'ίκού χαρακτι;ρα . Όλα τα
Μέλη της Συ νέλευσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις, γιατί υπιΊρχαν και
ευρωσκεπτικιστές, που δεν συμμερίζονταν αυτά τα αισθι;ματα
κατέστη δυνατ6ν να συμφωνι;σουν με αυτό το σχέδιο Συντάγμα
τος.

Το ερώτημα είναι: εΙναι συμβιβασμός αυτό το κ ίμενο; Όχι,
δεν είναι συμβιβασμός , είναι σύνθεση. Και άλλη ελληνl.κίι λέξη η
λέξη « σίινΟεση».' πως βλέπ 'τε η 'λληνική κου λτούρα, ο ελληνι
κ()ς πολιτ ισμός πρωταγωνιστι::' . U). Ε ίνα μία σύ νΟε ση επανα

λαμβάνω. Θ ελιiσαμε να συγκεράσσυμε να συγκεντρώσουμε σε έ
να κοινό κ ίμενο τις ανάγκες και τις αιτήσεις, π υ είχαν υποβλη
θεί, για να μπορέσ υμε έτσι να παράσχουμε 'να δ μ κό πλαισιο
για τ

μέλλον της

n ρόκε ται για

υρωπα'ίκι;ς Ένωσ ης.
'να οικο ' όμημα, ένα χτ ίσμα -τρ όπον τινά- και

ταυτόχρονα για μία ι σο ρ

πία , Α ιJη; τφι ισ Ρ οπία την επ ιζη 

τούσαμε επί π λλΟ'ύς μι;νες. Άλλ ιι ς τε, π λλοί από Σα παρακο
λοι

('(.

ή σατε τις ε ργασίες τ ηc Σ ν Όλευ σης. Α τ " ς ΟΙ ερ γα ί,t'ς 1Ί ν
r) τ τ Όλv .
\:Ι ι, Il Uιιμι:: ι)Λι:c

,1"το ς L(' cra ι είς από τ η ν αΡΧ1'ί Ά

τι~(υ I(1Τ' <:;

<

~λλΙL "Τι ι<.I\λ ί' οtt I C: ωυ π ( ι.ιτ ιi μ((τι~κω τrί,ικ('(χ{(

τα>,ιΊ~ αμι; u' αυτiι τ ην ισο . ΠΙ 1,
Και τώρα αυτό π( μας α νη ο χε Ι φι

ι κ(ί . ι'ίν αι η σι νέχεια.

Άκουσα με μεγάλο ι,;νδια φέρον τις εκφρ ά εις υπ

τ ιι ριξης εκ μέ
ρους των Αρχηγ(vν Κ ρuτών χ ω Κ υνε ρ νΙ1 σι:ων, που έλαΙiαν το λό
γο, σήμερα.

( ι

'rr_ Ο{·ΠΙ"ι.

1i

ιΊί f~ΙΧlll)ίωTl lκα\',ι:λJTί.' συ μικω, 'υχ )~H 1

στ ' στις πό μ ' νΕ ς εΡΥ ωί ες να ε ίν Η εφ ικτές και ν α μην απ κλί
νουν πο) ύ απ() το κcίμεν' μας. Υπ Ί~χ υν, βέβαια κάποια σημ . \.α
ΠΩ'\! ΧΡ1Ί ζ ) ν σ ζήτησης. Αλλά, βα ικά μπορο' με να πούμε C1 Jtl;
τη στιγμlι , . τι τ(',ρα οι Ευρωπαίο περιμένΟ1 ν το Σίl νταγ μά το c.
Ο λοκ λllρ ω Ο εισών των ι::ργαoιιi)ν τη ς Σ νιυ ι::υ σης ο κ.

ί , ca rd

d' ESTA r

υπέβαλε τ ) τ ελικό σχέδιο του Συντάγματος στο Ευ
ρωπα'ίκό Συμβούλιο κατά την Συν εoρ~ασl; του της 18ης 101 λί υ

2003,

P(~>μll .
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.. .

Στην Διακυβερνητική αυτή Διάσκεψη μετεί,χαν Εκπρόσωποι
των Εί.κοσι Πέντε ΚρατιΩν, της Επιτροπής, τα Μέλη του Ευρω

πα'ίκού Συμβουλίου και Εκπρόσωποι των Υποψηφίων προς έντα
ξη Χωρών (Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Τουρκίας),
Επηκολούθησε σειρά Συσκέψεων των Υπουργών Εξωτερικ(Ων
και των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων,
Τελικ(Ως, το κείμενο της Συνθήκης εγκρίθηκε από τους Αρχη

γούς των δέκα πέντε Κρατών και Κυβερνήσεων κατά την διάρ
κεια ειδικής Συνεδρίασης στις Βρυξέλλες,

17, 18 Ιουνίου 2004,

Σε γενική προσέγγιση η Συνθιiκη, η οποία υπό την μορφή ενι
αίου κειμένου αντικαθιστά το σύνολο των υφισταμένων Συνθη
κών, διαιρείται σε τέσσερα Μέρη, τα οποία αναφέρονται αντι
στοίχως στην θεσμι.κή αρχιτεκτονική της Ένωσης, στον Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, στις Πολιτικές και στην
Λειτουργία της Ένωσης, και, τέλος, σε Γενικές και Τελικές Διατά
ξεις,

Εξυπακούεται, ότι η Συνθήκη

- Σύνταγμα της Ευρωπα'ίκής

Ένωσης δεν πρέπει να ταυτίζεται με την έννοια, το περιεχόμενο,
την αποστολή και την λειτουργία των αντιστοίχων Συνταγμάτων
των Χωρών Μελών της Ε,Ε" δεδομένης της διαφοράς της απο

στολής και του θεσμικού ρόλου του μεν και των δε, αλλά και του
πεδίου εφαρμογής ενός εκάστου,

Εξ άλλου, άλλα στοιχεία της Συνθήκης - Συντάγματος της Ε.Ε.
δε επιτρέπουν να οδηγηθεί το πράγμα σε «ταύτιση» των Συνταγ
μάτων των επί. μέρους Χωρών Μελών της Ε,Ε, με εκι::ίνο της υ

περκείμενης νομι.κl~jς οντότητας της ίδιας της Ε,Ε" η οποία είναι
«προ'ίόν» πολιτικών επιλογών και διεργασι(tlν,
Η υιοθέτηση επομένως του κειμένου της Ρώμης είναι κατ' εξο

Χ1;ν πολιτικiιc; υφής επιλογΥ],

11 δε πι::ραιτί-:ρω αποδσχι; του 1] μη υ

πό των Λu.ών των ΚρατιjJν υυνωτCι ((φ' ιιιυτΎ]; ;τρ(\x\yΨcι '/1(1 την

λυσιτελΎ] και τελεσφόρο

i] μη, περαιτέρω ευρωπα'ίκΎ] ενοποίηση,

Πάντως, η μέχρι τούδε επιδειχθεί.σα επί του θέματος των ρυΘ
μίσεων της Συνθήκης - Συντάγμι-χτος υπό πάντων των εμπλεκομέ
νων Με,ρ<jJν επιθυμία συνδιαλλαγής, συνιστά ενδεχομένως στοι

χείο αισιοδοξίας ζωΤΙΚ1'jς σημασίας για ένα καλλίτερο ευρωπα'ίΚ(1
μέλλον, πράγμα ευκταίο υπό εκατομμυρίων Ανθρώπων, ανεξαρ
τήτως τόπου κατοικίας και υπηκοότητας, πέραν των γεωγραφι
κ(Ων συνόρων των

25 Χωρ<λ)ν Μελών, πέραν των ορίων της Ευρω

πα'ίκής Ένωσης ως αυτοτελούς πολιτικής οντδτητας, (πλήρους ή

ατελούς), και, πέραν των οίων δήποτε οραμάτων των γεννητό
ρων (ΡΕΝΝ,

ROUSSEAU,

ΚΑΝΤ, ΜΟΝΝΑΙΤ,

SHUMMAN

κ,ά,) περί ομοσπονδιοποίησης του Ευρωπα'ίκού Χ<λ)ρου ......
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