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Προς µια Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία

• ΛΙΝΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ •

1.

2.

Εισαγωγικά

Με την οµιλία του1 στο Πανεπι-

Μεθοδολογικά προλεγόµε-

να

στήµιο Humboldt του Βερολίνου

Στη δηµιουργία ωστόσο των

στις 12 Μαΐου 2000 ο Υπουργός

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν ακο-

Εξωτερικών

λουθήθηκαν

της

Γερµανίας,

οι

επαναστατικές

Joschka Fischer, αναζωογόνησε

πραγµατικά για την εποχή τους

την ευρωπαϊκή δηµόσια συζήτηση

θέσεις των φεντεραλιστών, κοινός

και τον προβληµατισµό γύρω από

στόχος των οποίων ήταν η σύ-

τη δηµιουργία ευρωπαϊκής οµο-

γκληση µιας συντακτικής συνέλευ-

σπονδίας. Η πρόταση αυτή ωστό-

σης µε σκοπό την ψήφιση ενός

σο δεν είναι ούτε καινούρια ούτε

ευρωπαϊκού Συντάγµατος, αλλά η

τόσο ριζοσπαστική όσο πιθανόν

λειτουργική

ακούγεται. Το όραµα µιας ευρω-

Monnet,

παϊκής οµοσπονδίας ανάγεται - αν

“κοινοτικοποίηση” επιµέρους το-

2
όχι νωρίτερα - στην εποχή µετά

µέων. Η ενοποίηση (ή ολοκλήρω-

µέθοδος
µε

τη

του

Jean

σταδιακή

τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο ενώ

ση = integration) αφορούσε εξαρ-

µορφοποιείται

προβάλλεται

χής επιλεγµένες κρατικές αρµοδιό-

εντονότερα κατά τη διάρκεια της

τητες και πολιτικές, µε επίκεντρο

αντίστασης κατά του ναζισµού και

τις οικονοµικά ενδιαφέρουσες λει-

µετά το τέλος του δεύτερου πα-

τουργίες του κράτους. ∆εν είναι

γκόσµιου πολέµου. Οργανώσεις

τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι αρ-

και

όπως η “Ευρωπαϊκή Φεντεραλιστι-

5
χικά δηµιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή

κή Κίνηση” (µε ιδρυτές τους Altiero

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα

Spinelli και

(ΕΚΑΧ), η οποία επέτρεπε τον έ-

Ernesto Rossi), η

“Οµοσπονδιακή Ένωση” στην Αγ-

λεγχο των απαραίτητων αυτών για

γλία, η “Ευρωπαϊκή Ένωση των

την πολεµική βιοµηχανία υλικών,

Φεντεραλιστών”, το “Σοσιαλιστικό

ώστε να ελέγχεται η πολεµική ικα-

Κίνηµα για τις Ενωµένες Πολιτείες

νότητα της Γερµανίας, και ακολού-

της Ευρώπης” και οι “Νέες ∆ιεθνείς

θησαν

3

6

η Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Οµάδες” είναι µερικές µόνον από

Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) και η

τις φεντεραλιστικού προσανατολι-

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα

σµού κινήσεις που δηµιουργήθη-

(ΕΟΚ). Πλην του θεµελιακού στό-

καν κατά ή µετά το δεύτερο πα-

χου της ίδρυσής τους, που ήταν η

γκόσµιο πόλεµο.

4

διατηρησιµότητα της ειρήνης στην
ήπειρο, η περαιτέρω ανάπτυξη
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανάγεται σε οικονοµικές αναγκαιότητες, γεγονός που θεµελιώνει και
εξηγεί την προτεραιότητα, ακόµη

και σήµερα, των οικονοµικών στόχων.
Η επίρρωση της αναπτυξιακής
δυναµικής και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας

της

ευρωπαϊκής

οικονοµίας σε συνθήκες ανάπτυξης παγκοσµιοποιηµένων τεχνολογικών και οικονοµικών δοµών
αποτελούν τους βασικούς στόχους
του ευρωπαϊκού ενωσιακού εγχειρήµατος. Κατά συνέπεια οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες ρυθµίζουν επί το
πλείστον και κατά προτεραιότητα
7
θέµατα οικονοµικής υφής, τα ο-

ποία απολαµβάνουν προτεραιότητας έναντι των πολιτικών ζητηµάτων. Η δηµιουργία της ενιαίας αγοράς, πιο πρόσφατα η εισαγωγή
του ενιαίου νοµίσµατος και η εξελισσόµενη οικονοµική ενοποίηση
έναντι µιας ασθµαίνουσας πολιτικής συνεργασίας και ελλειµµατικών πολιτικών δοµών επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.
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Η πρόσληψη και πραγµάτωση

βαια µεθοδολογικά άµεµπτη κα-

από την αρχή και µέχρι σήµερα

θώς ο ίδιος ο όρος ‘οµοσπονδία

της ευρωπαϊκής ενοποίησης ως

κρατών’ και ευκρινέστερα ο όρος

“µερικής ενοποίησης”, µε την έν-

9
‘οµοσπονδιακό κράτος’ είναι ιστο-

4. Προς αναζήτηση ενός ιδεοτύπου (ευρωπαϊκής) οµοσπονδίας
Αποδεχόµενοι

την

ορολογική

νοια της αποσπασµατικότητας των

ρικά αλλά και λογικά κρατοκεντρι-

τοµέων που εντάσσονται στην κοι-

κοί, προϋποθέτουν δηλαδή την

αυτή συµβατικότητα για επικοινω-

νή πολιτική, και η εµµονή στο οι-

ύπαρξη κράτους. Το τελευταίο ό-

νιακούς σκοπούς, θα επιµείνουµε

κονοµικό στοιχείο σηµαίνουν και

µως ως σχηµατισµός και µορφο-

σε κάποια χαρακτηριστικά που θα

συνεπάγονται

εγκατάλειψη,

ποίηση των πολιτικών κοινοτήτων,

µπορούσαν πιθανόν να αποτελέ-

µεθοδολογικά, των φεντεραλιστι-

και ειδικότερα στη µορφή του εθνι-

σουν τον ιδεότυπο της ευρωπαϊκής

κών προταγµάτων. Το ίδιο το νεο-

κού κράτους, είναι δηµιούργηµα

οµοσπονδίας, εκκινώντας αναγκα-

8
λειτουργικό µοντέλο , ωστόσο, το

µιας συγκεκριµένης ιστορικής συ-

στικά από τα προσφερόµενα από

οποίο θεωρήθηκε - όχι αδικαιολό-

γκυρίας των τελευταίων τριών αι-

την ιστορική εµπειρία εργαλεία και

γητα - ως το καταλληλότερο να

ώνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί-

διαπλάθοντάς τα σύµφωνα µε τη

καθοδηγήσει και να επεξηγήσει την

θετα ως sui generis πολιτική κοι-

φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ευρωπαϊκή ενοποίηση αφήνει α-

νότητα εν τω γενέσθαι δεν µπορεί

Πλην των ορολογικών και άρα λο-

νοικτή την προοπτική της οµο-

να περιγραφεί και ακόµη λιγότερο

γικών και µεθοδολογικών δυσχε-

σπονδιοποίησης, ίσως όχι ως µε-

να εξηγηθεί πληρέστατα µε την

ρειών, η αναζήτηση ενός τέτοιου

θοδολογική προσέγγιση, αλλά πά-

ορολογία του ‘ancient regime’, κα-

ιδεότυπου πρέπει να υπερβεί την

ντως ως κατάληξη ή / και εναλλα-

θώς το υπερβαίνει και το µετασχη-

ποικιλότητα οµοσπονδιακών δο-

κτική πιθανότητα της ευρωπαϊκής

µατίζει.

µών που προσφέρει η ιστορική

την

εµπειρία

10

επιλέγοντας εκείνα τα

ολοκλήρωσης µε έναν διττό τρόπο.

Η χρησιµοποίηση συνεπώς του

Αφενός η σταδιακή και αποσπα-

όρου ‘οµοσπονδία’ και των παρα-

σµατική µεταφορά αρµοδιοτήτων

γώγων του στη συζήτηση για το

από το εθνικό κράτος στην Κοινό-

µέλλον της Ευρώπης γίνεται µόνον

τητα ή πλέον Ένωση κατέληξε ήδη

συµβατικά και λειτουργεί, εξαιτίας

στη συγκέντρωση ποσοτικά τόσων

του συµβολικού του βάρους και

και ποιοτικά τέτοιων αρµοδιοτήτων

καθώς υπολείπεται ακρίβειας και

Ως κύριο αξίωµα οµοσπονδια-

στα ενωσιακά όργανα που επιτρέ-

χρήζει συγκεκριµενοποίησης, πε-

κής διακυβέρνησης προβάλλεται

πει τη διάγνωση ήδη στοιχείων ο-

ρισσότερο υπαινικτικά και συνθη-

“η αρχή της ενότητας µέσα και µέ-

µοσπονδιακότητας στην Ευρωπαϊ-

µατολογικά, προκειµένου να υπο-

σω της πολυµορφίας”. Το αξίωµα

κή Ένωση, τα οποία θα επισηµαν-

δηλώσει τη διαθεσιµότητα και τη

αυτό έχει δύο πτυχές εξίσου σηµα-

θούν εκτενέστερα παρακάτω. Από

νοµιµοφροσύνη προς υπερεθνικές

ντικές: προϋποθέτει την ενότητα

την άλλη πλευρά η επίρρωση της

µορφές διακυβέρνησης και την

αλλά επιτρέπει την πολυµορφία

οµοσπονδιακότητας της Ένωσης

αµφισβήτηση της ικανότητας των

και αντίστροφα. Η οµοσπονδιακό-

και ειδικότερα η πολιτική ενοποίη-

εθνικών κρατών να χειρισθούν την

τητα χαρακτηρίζεται από τα διαφο-

ση καθίσταται αναγκαία προκειµέ-

πραγµατικότητα, κάποτε δε και την

ρετικά επίπεδα διακυβέρνησης. Η

νου να στηριχθούν και να λειτουρ-

απαξία της έννοιας του εθνικού

εξουσία και η άσκησή της δεν είναι

γήσουν οι ήδη κοινοτικοποιηµένοι

κράτους, που συχνά στην ιστορία

συγκεντρωµένη σε µία κεντρική

τοµείς και ιδιαίτερα η ΟΝΕ.

του απαίτησε µαζικές ανθρωπο-

Αρχή αλλά µοιράζεται χωρικά και

θυσίες.

θεµατικά µεταξύ των διαφορετικών

3.
Η

χαρακτηριστικά που (θα µπορούσαν να) συνάδουν µε την τελεολογία - αν και η ύπαρξη τέτοιας µπορεί εύκολα να αµφισβητηθεί - της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

επιπέδων
Ορολογικοί συµβιβασµοί
χρησιµοποίηση

της

διακυβέρνησης.

Κατ’

αυτή την έννοια - και αυτό συχνά

‘οµο-

υποβαθµίζεται στη συζήτηση σχε-

σπονδιακής ορολογίας’ όταν ανα-

τικά µε την οµοσπονδιοποίηση της

φερόµαστε σε θέµατα της ευρω-

Ευρώπης - οµοσπονδιακή διακυ-

παϊκής ολοκλήρωσης δεν είναι βέ-

βέρνηση δε σηµαίνει µεταφορά

_________________________________________________________________________
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αρµοδιοτήτων προς τα πάνω αλλά

εθνικό κράτος των τελευταίων τρι-

νοούνται

αντίθετα διαµοιρασµό αρµοδιοτή-

ών αιώνων και δηµιουργεί συχνά

κρατίδια της Γερµανίας. Sine qua

των και άρα άσκησή τους κατά το

εννοιολογικές συγχύσεις και ενίοτε

non

δυνατό εγγύτερα στον πολίτη, δη-

ιδεολογικές αγκυλώσεις. Έτσι δεν

σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή δεν

λαδή κατά προτίµηση σε τοπικό

είναι τυχαίες οι συχνές αντιρρήσεις

είναι

και περιφερειακό επίπεδο καταρ-

της Γαλλίας, που ακόµη κι όταν

επιφυλάσσεται

και

τα

στοιχείο
η

οµόσπονδα

του

κράτους

κυριαρχία,
µόνον

που
για

την

χήν, σε εθνικό επίπεδο έπειτα και

συµφωνεί µε προτάσεις ενίσχυσης

τέλεια κρατική εξουσία, αλλά η

τελικά, σύµφωνα µε την αρχή της

της κοινοτικοποίησης επιµέρους

«πρωτογενής εξουσία», η «ικανό-

επικουρικότητας, σε υπερεθνικό

τοµέων, επιµένει σε διακυβερνητι-

τητα» δηλαδή «αυτοοργάνωσης

14

Η επιµονή αυτή

δηλαδή ενωσιακό επίπεδο. Η οµο-

κά πρότυπα.

σπονδιοποίηση της Ευρώπης, ε-

µπορεί εύκολα να συνδεθεί θεω-

der Selbstorganisation und Selbst-

ποµένως, προκειµένου να διαφυ-

ρητικά µε το µοντέλο της κυριαρχί-

18
herrschaft) .

λάσσει τη δηµοκρατική αρχή, και

ας του συγκεντρωτικού κράτους

σύµφωνα µε αυτή τη θεωρητική

πολύ περισσότερο να την ενδυνα-

που ανέκαθεν υπήρξε η Γαλλία. Το

κατασκευή

και

αυτοεξουσίασης»

(Fähigkeit

Πάντως,
η

αι

και

κυριαρχία

και

µώνει, (πρέπει να) εµπεριέχει τεκ-

µοντέλο αυτό που έχει τις ρίζες του

αδιαίρετη

µήριο αρµοδιοτήτων υπέρ του εγ-

στον πρώτο θεωρητικό της κυ-

ακριβώς γι αυτό δεν µπορεί να

γύτερου στον πολίτη επιπέδου

ριαρχίας, τον Bodin, ο οποίος

αναγνωριστεί

διακυβέρνησης. Η διαφύλαξη δε

πρώτος πρόσφερε ένα µοντέρνο

κυριαρχία και ατο οµοσπονδιακό

ταυτόχρονα

των βαθύτερων στοιχείων του κρά-

ορισµό της κυριαρχίας ως “την α-

κράτος

τους-έθνους, των κάθε είδους πο-

πόλυτη και διαρκή εξουσία µιας

κρατίδια.

λιτισµικών - γλωσσικών, θρησκευ-

κοινοπολιτείας” που “δεν περιορί-

τικών, αισθητικών, θεσµικών - ι-

ζεται ούτε στη δύναµη ή στη λει-

παρουσιάζεται

η

θεωρία

της

διαιτεροτήτων, ως εγγενές της τε-

τουργία ούτε στη διάρκεια του

διαίρεσης

κυριαρχίας

στο

λεολογίας της ευρωπαϊκής ολο-

15
χρόνου” . Ο Bodin αποδέχεται

20
οµοσπονδιακό κράτος , η οποία

κλήρωσης στοιχείο, εγχαράσσεται

κατά βάση τη Μακιαβελική σύλλη-

ωστόσο απορρίπτεται πλέον από

αναπόφευκτα στον ιδεότυπο της

ψη ότι µια εξουσία µε κεντρική και

την

απεριόριστη δύναµη, υποκείµενη

θεωρείται ξεπερασµένη. Σύµφωνα

Ο καταµερισµός της πολιτικής

ωστόσο σε ηθικούς κανόνες και

µε αυτή τη θεωρία της «διπλής ή

εξουσίας σε διακριτά επίπεδα δια-

στο φυσικό δίκαιο, είναι απαραίτη-

περιορισµένης κυριαρχίας», η κυ-

κυβέρνησης θέτει το θεωρητικό

τη για να µετασχηµατίσει το χάος

ριαρχία είναι διαιρεµένη µεταξύ της

ζήτηµα της κυριαρχίας στο οµο-

σε τάξη. Κατ’ αυτή την έννοια η

Ένωσης

σπονδιακό κράτος και το πρακτικό

ιδέα της κυριαρχίας ως διαιρεµέ-

τους) και των επιµέρους οµό-

της κατανοµής των αρµοδιοτήτων,

νης ή περιορισµένης είναι αντίφα-

σπονδων κρατών. Οι εξουσίες της

ζητήµατα που θα εξεταστούν αµέ-

ση εν τοις όροις· η κυριαρχία για το

Ένωσης καθορίζονται περιοριστικά

σως παρακάτω.

Bodin είναι αδιαίρετη. Η δε ανάγκη

από το οµοσπονδιακό Σύνταγµα

ενοποίησης της εξουσίας απορρέει

ενώ όλες οι άλλες εξουσίες παρα-

από την ανάγκη ενότητας του νο-

µένουν

ευρωπαϊκής οµοσπονδίας.

5.

11

Το θεωρητικό κριτήριο: Η

και

απεριόριστη

είναι
19

στα

Ριζοσπαστικά
της

κρατούσα

οµόσπονδα

διαφορετική

άποψη

21

(οµοσπονδιακού

στις

και

κρά-

οµόσπονδες

µικού συστήµατος, παρατήρηση

Πολιτείες.

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αν σκεφτεί

µένης ή περιορισµένης κυριαρχίας,

Σε θεωρητικό επίπεδο ανάγεται

κανείς την προβληµατική της σχέ-

περισσότερο από τις δύο προη-

η αναζήτηση στα πλαίσια µιας ευ-

σης κοινοτικού και εθνικού δικαίου.

γούµενες που εκτέθηκαν, συνάδει

διεκδίκηση της κυριαρχίας

ρωπαϊκής οµοσπονδίας της εξου-

22

Η θεωρία της διαιρε-

Η γερµανική θεωρία στο µεγα-

µε τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένω-

που στα πλαίσια

λύτερο µέρος της δέχεται τη διά-

σης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί

του εθνικού κράτους ονοµάζουµε

κριση µεταξύ κυρίαρχων και µη

στην περίπτωση της οµοσπονδιο-

κυρίαρχων

ποίησής της, η οποία θα προκύψει

σίας ή ιδιότητας

12

13

‘κυριαρχία’ . Και ο όρος αυτός,

κρατών
16

όπως και η ‘οµοσπονδία’, είναι α-

(souveränitätslose Staaten)

και

µέσω µιας διαδικασίας µεταβίβα-

διάσπαστα συνδεδεµένος µε το

µε την τελευταία έννοια ως κράτη

σης αρµοδιοτήτων από κυρίαρχα
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κράτη στην Ένωση. Μπορεί εξάλ-

της νοµικής αυτής κατασκευής που

και η αποτελεσµατική επιµονή του

λου να καλύψει και τη διατήρηση

ανταποκρίνεται στην πολιτισµική

να προσδίδει συνταγµατική ποιό-

της εθνικής κυριαρχίας, που συχνά

οµοιογένεια, την παράλληλη ιστο-

τητα στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες.

τίθεται ως προϋπόθεση περαιτέρω

ρική πορεία και την κοινή προο-

Η έκδοση νοµίσµατος αποτελεί

ενίσχυσης

ενωσιακών

πτική των ευρωπαϊκών λαών δια-

αναµφισβήτητα µία στενά συνυ-

θεσµών. ∆εν είναι εξάλλου τυχαίο

φαίνεται αν ληφθεί υπόψη ο κατά

φασµένη µε την άσκηση κυριαρχί-

το γεγονός ότι η θεωρία αυτή

Jellinek κλασικός ορισµός του κρά-

ας αρµοδιότητα, που συντρέχει

χρησιµοποιήθηκε

µε

τους, ο οποίος συµπεριλαµβάνει

ήδη υπέρ της Ένωσης. Η χρήση

πολιτική σκοπιµότητα προκειµένου

την έννοια του λαού ως αναγκαία

κοινού νοµίσµατος αποδεικνύεται

να άρει τις αντιρρήσεις και να

προϋπόθεση συγκρότησης κρά-

ιδιαίτερα χρήσιµη στην πράξη, η

εγγυηθεί

των

τους. Η αναγνώριση πολιτικών δι-

δε άσκηση οικονοµικής πολιτικής,

οµόσπονδων Πολιτειών και µετά

καιωµάτων µε βάση το νοµικό αυ-

η οποία βρίσκεται επίσης σε πο-

23
την οµοσπονδιοποίησή τους . Τη

τό σύνδεσµο αποτελεί σαφή ένδει-

ρεία κοινοτικοποίησης, αποτελεί

θεωρία αυτή φαίνεται να υιοθετεί

ξη οµοσπονδιακότητας της Ευρω-

στο σύγχρονο κράτος βασική συ-

εξάλλου και ο Γερµανός ΥΠΕΞ,

παϊκής Ένωσης.

νιστώσα άσκησης κυριαρχίας. Η

των

ιστορικά

τηνκυριαρχία

Joschka Fischer, όταν µιλάει για

∆εδοµένου του καταλυτικού ρό-

κοινή οικονοµική πολιτική παρα-

«διαίρεση της ανώτατης αρχής»

λου που το δίκαιο εξαρχής δια-

πέµπει άµεσα στη σύγχρονη σύλ-

και «διαχωρισµό της κυριαρχίας

δραµάτισε στη δηµιουργία των

ληψη του οµοσπονδιακού φαινο-

µεταξύ της Ένωσης και τωνκρα-

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αλλά και

µένου

τών εθνών, η οποία απαιτεί ιδρυτι-

ενόψη της ενοποιητικής και νοµι-

σπονδίωσης»

κή συνθήκη και για διατήρηση του

µοποιητικής λειτουργίας του στο

federalisme”), της οποίας άµεση

Κράτος ∆ικαίου, όπου ενσωµατώ-

συνέπεια είναι η αναδιανοµή των

νει την απρόσωπη πλέον έννοια

πόρων σε επίπεδο οµοσπονδίας.

κράτους-έθνους ακόµη και στην
24
τελική µορφή της Οµοσπονδίας» .

της κυριαρχίας, η αναγνώριση της

6.

Το πρακτικό κριτήριο: Η

αρχής της αµεσότητας
27

26

ως

Στοιχεία

«συνεργατικής

που

οµο-

(“cooperative

ανήκουν

29

στο

και της

σκληρό πυρήνα του κράτους θεω-

κατανοµή αρµοδιοτήτων

υπεροχής

του ενωσιακού δικαίου

ρούνται η εσωτερική και εξωτερική

Η επιλογή των αρµοδιοτήτων ε-

έναντι των εθνικών δικαιικών τά-

πολιτική και άµυνα. Η άσκηση των

κείνων που καταφάσκουν, όταν

ξεων αποτελεί έκφραση ιδιαίτερα

αρµοδιοτήτων αυτών ανήκει εν

συντρέχουν υπέρ της Ένωσης την

ενισχυµένης οµοσπονδιακότητας.

πολλοίς στα κράτη-µέλη παρά την

οµοσπονδιακή ιδιότητα, είναι ιδιαί-

Η αρχή της αµεσότητας καθιστά

πρόβλεψη συνεργασίας στους εν

τερα δυσχερής καθώς προσκρούει

απτή την υπερεθνική υφή της Ευ-

λόγω τοµείς, η οποία έχει κυρίως

τόσο σε κρατοκεντρικές θεωρήσεις

ρωπαϊκής Ένωσης, καθώς υπο-

διακυβερνητικό χαρακτήρα. Η έ-

όσο και στην ποικιλότητα των ι-

κείµενα δικαίου στα πλαίσιά της

νταξη της ΚΕΠΠΑ σε ξεχωριστό

στορικών µορφών οµοσπονδιών.

δεν είναι µόνον τα κράτη-µέλη αλ-

(δεύτερο) πυλώνα της ΣΕΕ και η

Τολµώντας να προσδιορίσουµε τα

λά και οι πολίτες αυτών. Η δε αρχή

ρύθµισή της κατά το ‘διακυβερνη-

στοιχεία που προσδίδουν ήδη ο-

της υπεροχής, η οποία αποτελεί

τικό πρότυπο’ διατηρείται και

µοσπονδιακό χαρακτήρα στην Ευ-

την αναγκαία θεσµική προϋπόθε-

Συνθήκη του Άµστερνταµ, µολονό-

ρωπαϊκή Ένωση καθώς κι εκείνα

ση λειτουργίας και αποτελεσµατι-

τι η ενίσχυση της συνεκτικότητας,

των οποίων η κοινοτικοποίηση θα

κότητας των κοινοτικοποιηµένων

της αποτελεσµατικότητας και της

ενδυνάµωνε το χαρακτήρα αυτό,

τοµέων και σύµφωνα µε την οποία

‘ορατότητάς’ της “σηµατοδοτούν

θα µπορούσαµε να σταθούµε κυ-

το ενωσιακό δίκαιο κατισχύει των

µετατόπιση της πολιτικής προς το

ρίως στους ακόλουθους τοµείς.

εθνικών δικαιικών πηγών εύλογα

‘υπερεθνικό-κοινοτικό πρότυπο’”.

παραπέµπει στη σχέση µεταξύ ο-

Προς αυτή την κατεύθυνση ιδιαίτε-

µοσπονδιακού

ρα σηµαντική είναι η ενσωµάτωση

Η αναγνώριση ευρωπαϊκής ιθα25

γένειας , ενός status europeus,
στα άρθρα 17-20 ΣΕΚ αποτελεί τη
νοµική βάση ύπαρξης ενός ‘ευρωπαϊκού λαού’. Η ιδιαίτερη σηµασία

28

και

οµόσπονδου

30

στη

31

Τη διάσταση αυτή επι-

των εννοιών της «ακεραιότητας»

βεβαιώνει η λειτουργία του ∆ικα-

(integrity) και των «εξωτερικών

δικαίου.

στηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

_________________________________________________________________________

συνόρων»
ΚΕΠΠΑ.

στους

στόχους

της

32

Από τα θέµατα του τρίτου πυλώνα, τη διαµόρφωση δηλαδή ε-

τικοποιηθεί µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ αυτά που αναφέρονται

71

φείλουν να είναι συγκεκριµένες επί

νοηθεί η πρότασή του για δύο σώ-

των θεµάτων που υπολείπονται

µατα, αποτελούµενα το ένα από

και υπερβαίνουσες τα ήδη ‘οµο-

µέλη των εθνικών κοινοβουλίων

σπονδιακά κεκτηµένα’.

και το άλλο, στο πρότυπο της αµερικάνικης Γερουσίας ή του γερµα-

νός χώρου εσωτερικής ασφάλειας
και δικαιοσύνης, έχουν ήδη κοινο-
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7.

Κριτικές επισηµάνσεις επί

των προτάσεων Fischer

37
νικού Bundesrat , από εκπροσώ-

πους εκλεγµένους στα κράτη-µέλη.
Ενίσχυση της οµοσπονδιακότητας

στη παροχή ασύλου, τη διέλευση

Έχοντας κατά νου τις παραπά-

του Κοινοβουλίου και της υπερε-

των εξωτερικών συνόρων, τη µε-

νω παρατηρήσεις επιχειρούµε να

θνικής του νοµιµοποίησης θα συ-

τανάστευση, τη δικαστική συνερ-

σχολιάσουµε την οµιλία Fischer

νεπαγόταν αντίθετα η εκλογή του

γασία σε αστικές υποθέσεις και την

της 12.5.2000

µέσα από πανευρωπαϊκές εκλογές

τελωνειακή συνεργασία, ενώ σε

προσοχή µας σε επιλεγµένα ση-

εστιάζοντας

την

διακυβερνητικό επίπεδο παραµένει

µεία που προάγουν ή φιλοδοξούν

αστυνοµική και δικαστική συνερ-

µε

ενοποιηµένους

κοµµατικούς

38

σχηµατισµούς .

να προάγουν τη συζήτηση για την

Το σηµαντικό στοιχείο υπερε-

33

ευρωπαϊκή οµοσπονδία. Το πιο

θνικής δηµοκρατίας που προτείνει

Σηµαντική, τέλος, για την κατάφα-

ριζοσπαστικό ίσως σηµείο της οµι-

ο Fischer είναι η εκλογή του Προέ-

ση οµοσπονδιακότητας είναι η

λίας Fischer είναι η προσεκτική και

δρου της Επιτροπής µε καθολική

προστασία

κάποτε υπονοούµενη αµφισβήτη-

ψηφοφορία, διαδικασία που θα

ση της ίδιας της µεθόδου ενοποίη-

ενδυνάµωνε προφανώς τη νοµι-

σης,

µοποίησή του και άρα θα επέτρεπε

γασία σε ποινικές υποθέσεις.

θεµελιωδών

ελευθε-

ριών των πολιτών.
Σε κάθε περίπτωση η απόφανση για τον ενδεδειγµένο βαθµό
κοινοτικοποίησης και η απάντηση
στο ερώτηµα αν µια αρµοδιότητα
(πρέπει να) συντρέχει υπέρ της
Ένωσης, του κράτους ή της περιφέρειας

είναι

ζήτηµα

ιστορικά

προσδιορίσιµο και βαθιά πολιτικό.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η κα-

της

καλούµενης

µεθόδου

Monnet. Ως αντίβαρο σ’ αυτήν ο

τη συγκέντρωση στα χέρια του πε-

Fischer φαίνεται να προτείνει την

ρισσότερων αρµοδιοτήτων και ε-

ευρύτερη χρήση της ενισχυµένης

ντονότερης πολιτικής ευθύνης έ-

35
συνεργασίας και ευελιξίας , η ο-

ναντι των Ευρωπαίων πολιτών.

ποία αποτελεί τελικά, περισσότερο

Ωστόσο και σ’ αυτή την περίπτωση

απ’ ότι η λιγότερο συγκεκριµένη

η νοµιµοποίηση των υπόλοιπων

έννοια της οµοσπονδιοποίησης, τη

µελών της Επιτροπής θα παρέµε-

βασική πρόταση της οµιλίας του.

νε έµµεση. Η εναλλακτική πρόταση

τανοµή αρµοδιοτήτων πρέπει να

Οι τρεις προτάσεις του σχετικά

ενός “διακυβερνητικού φεντεραλι-

διασφαλίζει πραγµατικές αρµοδιό-

µε την κοινοβουλευτική εκπροσώ-

σµού”, όπως τον ονόµασε ο Υ-

τητες και στα τρία (τουλάχιστον)

πηση, την εκτελεστική εξουσία και

πουργός Εξωτερικών της Γαλλίας

επίπεδα διακυβέρνησης, ώστε να

το συνταγµατικό ζήτηµα όχι µόνο

39
Hubert Vedrine , αποτελεί µάλλον

µπορεί να καταφαθεί ο οµοσπον-

δεν κοµίζουν ουσιαστικά νέες ιδέες

υποχώρηση από το φεντεραλιστι-

διακός χαρακτήρας. Σύµφωνα µε

- αυτό ουδόλως κατακριτέο είναι,

κό πρότυπο.

τα παραπάνω εκτεθέντα πάντως η

αρκεί η υιοθέτησή τους από το

Όσον αφορά την ιδρυτική συν-

οµοσπονδιοποίηση της Ευρώπης

Γερµανό ΥΠΕΞ, ακόµη κι αν αυτός

θήκη της Ευρωπαϊκής Οµοσπον-

έχει ήδη κατ’ αποτέλεσµα της µε-

απεκδύεται αυτή του την ιδιότητα -

δίας µε την οποία µπορεί να συµ-

θόδου της σταδιακής κοινοτικο-

αλλά και ούτε ριζοσπαστικά ‘οµο-

φωνηθεί ο διαχωρισµός της κυ-

ποίησης αρµοδιοτήτων προχωρή-

σπονδιακές’ θα µπορούσαν να

ριαρχίας, για τον οποίο έγινε λόγος

σει σε σηµαντικό βαθµό, υπολεί-

χαρακτηρισθούν, ώστε να επιτρέ-

παραπάνω, η πρόταση είναι µεθο-

πεται δε κυρίως σε πολιτικής υφής

πουν πανηγυρισµούς εκ µέρους

δολογικά σηµαντική κυρίως γιατί

τοµείς και κυρίως στους θεσµούς

των φεντεραλιστών και να εγεί-

µπορεί να συντελέσει σε µεγαλύ-

νοµιµοποίησης .

ρουν φόβους στους εθνοκεντρι-

τερη διαφάνεια του ενωσιακού οικοδοµήµατος. Πλην της µεθοδολο-

δηµοκρατικής

34

Αυτό σηµαίνει ότι προτάσεις που

στές. Σε σχέση µε το Κοινοβούλιο

φιλοδοξούν να ωθήσουν προς την

έτσι µάλλον ως υποχώρηση

των

γικής ωστόσο σηµασίας η ιδρυτική

κατεύθυνση της οµοσπονδίας ο-

υπερεθνικών δοµών µπορεί να

συνθήκη ή ένα Ευρωπαϊκό Σύ-

36
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νταγµα δε συνεπάγεται αναγκαστικά ενίσχυση των υπερεθνικών ή
οµοσπονδιακών δοµών, αλλά αυτό
είναι ένα θέµα που µπορεί να κριθεί µόνο in concreto. Σηµαντική
έτσι για την περαιτέρω συζήτηση
για το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα θα
είναι η απόφαση, η οποία πιθανόν
θα ληφθεί στη Σύνοδο Κορυφής
της Νίκαιας, σχετικά µε τη δεσµευτικότητα ή όχι της Χάρτας Θεµε40
λιωδών ∆ικαιωµάτων , που απο-

τελεί αντικείµενο επεξεργασίας ειδικού σώµατος εκπροσώπων των
κρατών, των Αρχηγών κρατών και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
η οποία µπορεί να αποτελέσει τον
κατάλογο δικαιωµάτων και πρόπλασµα ενός µελλοντικού ευρωπαϊκού Συντάγµατος.
Οι προτάσεις του ΥΠΕΞ της
Γερµανίας εκκινούν από τις αναµενόµενες να προκύψουν από τη διεύρυνση δυσλειτουργίες της Ε.Ε.
και εστιάζονται περισσότερο στην
ενισχυµένη συνεργασία, στην επιτάχυνση και την ενδυνάµωση της
Ευρώπης των δύο ή περισσότερων ταχυτήτων,

41

προκειµένου να

αποτραπεί η υποχώρηση της εµβάθυνσης, παρά στην οµοσπονδιοποίηση της Ευρώπης. Οι προτάσεις του δεν αποµακρύνονται
ριζοσπαστικά από τα ήδη ευροοµοσπονδιακά κεκτηµένα, ιδιαίτερα
εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτά τα
τελευταία αφορούν την πλειοψηφία
των κρατών-µελών της ΕΕ ενώ οι
προτάσεις Fischer αφήνουν να
διαφανεί η πιθανότητα ενός λιγότερο ή περισσότερο κλειστού πυρήνα κρατών που θα αποτελούν
αυτό που ονοµάζει “κέντρο βά42

ρους” .

8.

Επίλογος σ’ ένα

ανοιχτό

και άµυνας καθώς και στην κοινω-

θέµα
Η κοινοτικοποίηση επιµέρους
αρµοδιοτήτων του κράτους συµπαρασύρει άλλοτε λόγω πολιτικών αναγκαιοτήτων και άλλοτε ως
αναγκαίο παρακολούθηµα των ενοποιηµένων οικονοµικών δοµών
αλλαγές στο πολιτικό και θεσµικό
οικοδόµηµα
ενίσχυση

τερικής και εξωτερικής ασφάλειας

που
των

συνεπάγονται

νική διαδικασία δηµιουργίας ενός
ευρωπαϊκού δηµόσιου χώρου κι
ενός ευρωπαϊκού δήµου, και υπό
την άµεση επίδραση πάντως της
πορείας της οικονοµικής και νοµισµατικής ενοποίησης.

1

Βλ. ολόκληρο το κείµενο στην ιστοσελίδα

του Ινστιτούτου Walter Hallstein στη διεύ-

οµοσπονδιακών

θυνση http:\\www.whi-berlin.de και σε ελλη-

στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένω-

νική µετάφραση της ∆. Καραθάνου, Joschka

σης. Η οικονοµική και νοµισµατική
ενοποίηση έτσι συνεπάγεται και
παράλληλα προϋποθέτει, προκειµένου να αναπτύξει απρόσκοπτα

Fischer, Από τη Συνοµοσπονδία στην Οµοσπονδία, Ευρωπαϊκή Έκφραση, τεύχος 37,
2ο τρίµ. 2000, σ. 6-14.
2

Βλ. σχετικά µε την ‘προϊστορία’ του ευρω-

παϊκού φεντεραλισµού D. de Rougemont,
“Généalogie des grands desseins européens

τα ευεργετικά για την ευρωπαϊκή

de 1306 à 1961”, in: Bulletin du Centre

οικονοµία αποτελέσµατά της, την

3

πολιτική

Parteienbünde

ενοποίηση.

Η

πορεία

προς µια ευρωπαϊκή οµοσπονδία,

Europeen de la Culture 1960/61.
Πρβλ.

E.

Kuper,
zwischen

Transnationale
Partei-

und

Weltpolitik, Frankfurt a/M u.a., 1995, σ.
235επ.

ωστόσο, είναι καταδικασµένη να

4

κινείται ανάµεσα στις συµπληγά-

της Ευρώπης, τόµος Α΄, Η οµοσπονδίωση

δες ενός τεχνολογικού και οικονο-

ως ιστορικό φαινόµενο, Αθήνα 1996, σ.

Βλ. D. Sidjanski [1992], Η οµοσπονδίωση

30επ.

µικού ντετερµινισµού, που ωθεί σε

5

ενοποιητικά, υπερεθνικά σχήµατα

φηκε στις 18 Απριλίου 1951 και τέθηκε σε

ως προϋπόθεση επιβίωσης και

ισχύ στις 25.7.1952.

ευηµερίας, αλλά σε καµιά περίπτωση δε φτάνει µέχρι του σηµείου να καθορίζει τη συγκεκριµένη
πολιτική δόµηση των κοινοτήτων
που προκύπτουν, και µιας αναγκαστικά

ευνουχισµένης

-

στο

6

Με τη Συνθήκη του Παρισιού που υπογρά-

Με τις Συνθήκες της Ρώµης της 23 Μαρτίου

1957, που τέθηκαν σε ισχύ στις 23.3.1958.
7

Πρβλ.

Politische

D.

Gröne,

Die

Europäische

Zusammenarbeit

(1970-1991),

Entwicklung, Struktur und Rechtswirkung,
Berlin 1993, σ. 4.
8

Σχετικά µε το νεολειτουργισµό βλ. E. Haas,

The Uniting of Europe, Stanford 1958, σ.
289επ., A.-M.Burley / W. Mattli, “Europe

βαθµό που υπάρχει - πολιτικής

before the Court: A Political Theory of Legal

βούλησης, που δεν µπορεί να ξε-

Integration, in: International Organisation
1993, σ. 43επ., 53επ.

περάσει τα ιστορικά δεδοµένα και

9

να υπερβεί βίαια τα όρια της κοι-

νοιες της Ευρωπαϊκής Ενωσιακής Τάξης,

νωνικής προσαρµοστικότητας. Α-

Σύµφωνα µε το ∆. Τσάτσο, Επίµαχες Έν-

Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, σ. 46 “στο ‘οµοσπονδιακό κράτος’ συγκεντρώνεται, ουσια-

νάµεσα στους δύο απόλυτους αυ-

στικά, η κρατική ποιότητα στο οµοσπονδιακό

τούς πόλους η πορεία προς την

υποκείµενο, ενώ τα οµόσπονδα µέλη, χωρίς

ευρωπαϊκή οµοσπονδίωση θα κρίνεται in concreto

43

στα επιµέρους

κυβερνητικά εγχειρήµατα ενίσχυσης των υπερεθνικών και των πε-

να χάνουν πάντοτε τον τύπο, χάνουν πάντως την ουσία της κρατικής τους ποιότητας.
Η ‘οµοσπονδία κρατών’, αντιθέτως διαθέτει
οµοσπονδιακό υποκείµενο χωρίς κρατική
ποιότητα, αφού αυτή παραµένει στα οµόσπονδα µέλη. Οι όροι, εποµένως, ‘οµο-

ριφερειακών δοµών, επίρρωσης

σπονδιακό κράτος’ και ‘οµοσπονδία κρατών’

των θεσµών υπερεθνικής δηµο-

έχουν ως ιστορική και νοηµατική προϋπόθε-

κρατίας και νοµιµοποίησης και κοινοτικοποίησης των πολιτικών εσω-

ση την έννοια του κράτους, και αποτελούν
την αφηρηµένη εννοιολογική αποτύπωση

_________________________________________________________________________

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

73

ιστορικά υπαρκτών κρατών και συνδέσµων

σε µια τέτοια περίπτωση θα ανατρεπόταν η

παδηµητρίου, “Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και

κρατών”.

ενότητα του κράτους, δηλαδή της κρατικής

το εθνικό Σύνταγµα”, σε: Ν. Μαραβέγια / Μ.

10

έννοµης τάξης.

Τσινισιζέλη (επιµ.), Η ολοκλήρωση της Ευ-

Πρβλ. M. Forsyth, “The Political Theory of

Federalism. The Relevance of Classical

20

Approaches”, in: Hesse / Wright (eds.),

ό.π., σ. 24, η θεωρία αυτή υποστηρίχθηκε

35

Federalizing Europe? The costs, benefits,

στην Ευρώπη ήδη κατά το 17ο και 18ο αιώ-

νότερης συνεργασίας και τη θεσµοποίηση

and

να από τους L. Hugo (1661), Pütter (1777),

της ευελιξίας στη Συνθήκη του Άµστερνταµ

preconditions

of

federal

political

Όπως µας πληροφορεί η Π. Παπαδάκη,

ρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα 1995, σ. 150.
Για τα αιτήµατα για ευέλικτες µορφές στε-

systems, Oxford 1996, σ. 32επ.

C. Fr. Häberlin (1794) και Chr. Leist (1805),

βλ. Π. Κ. Ιωακειµίδη, ό.π., σ. 272επ.

11

Πρβλ. ∆. Τσάτσου, ό.π., σ. 24επ. Το όριο

υιοθετήθηκε από τον Alexis de Tocqueville

36

αυτό αναγνωρίζει εξάλλου και ο Fischer,

στο κλασικό του έργο De la Démocratie en

του Κ. Στεφάνου, Το σχέδιο Φίσερ για την

ό.π., σ. 11.

Amérique το 1835 και ακολουθήθηκε στη

ευρωπαϊκή οµοσπονδία. Η οµοσπονδιακή

12

Γερµανία από το G. Waitz το 1862.

προοπτική,

εξουσία, υποστηρίζεται ωστόσο ότι δεν πρό-

21

Βλ. τους συγγραφείς στους οποίους πα-

τεύχ. 37, σ. 17, ότι η πρόταση Fischer για

κειται

Η έννοια της κυριαρχίας αναφέρεται στην

Πράγµα που δικαιολογεί την παρατήρηση

Ευρωπαϊκή

Έκφραση

2000,

ραπέµπει η Π. Παπαδάκη, ό.π., σ. 50, υποσ.

τερµατισµό της εκλογής του Ευρωπαϊκού

(concept) που συνδέεται µε τη φύση του

90.

Κοινοβουλίου θα προσκρούσει σε ισχυρές

κράτους, για µια ιδιότητα ή ποιότητα που

22

αντιρρήσεις των φεντεραλιστών.

αναγνωρίζεται ή δεν αναγνωρίζεται στην

υιοθετεί την άποψη ότι “η θεωρία περί της

37

πολιτική δύναµη, υπονοώντας την ιδέα µιας

διαιρεµένης κυριαρχίας είναι πρόδηλα λαθε-

στοιχα τις αρχές της ίσης και της αναλογικής

για

γεγονός

αλλά

για

σύλληψη

Π. Παπαδάκη, ό.π., σ. 24, η οποία όµως

Τα δυο αυτά σώµατα ενσωµατώνουν αντί-

τελικής και απόλυτης εξουσίας στο κράτος·

µένη” (σ. 50).

αντιπροσώπευσης των οµόσπονδων κρα-

βλ. F.H. Hinsley, Sovereignty, Cambridge

23

Π.Παπαδάκη, ό.π., σ. 40 και 53 αναφερό-

τών, που διεκδικούν κανονιστική ισχύ στα

1986, σ. 17επ.

µενη στις περιπτώσεις της Ελβετίας, των

οµοσπονδιακά Κοινοβούλια· βλ. Α. Πλιάκου,

13

Για την έννοια της κυριαρχίας βλ. Π. ∆αγ-

Ενωµένων Πολιτειών της Αµερικής, της Γερ-

ό.π., σ. 38.

τόγλου, Περί κυριαρχίας, Αθήνα-Κοµοτηνή

µανίας, της τέως Σοβιετικής Ένωσης και της

38

2

Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γιουγκοσ-

κού Κοινοβουλίου και ευρωπαϊκών (υπερε-

1986, σ. 15επ.

14

Για τη διαλεκτική σχέση µεταξύ Ευρωπαϊ-

λαβίας.

θνικών)

στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη που κατέληξε

24

Papadopoulou,

στην υπογραφή της Συνθήκης του Άµστερ-

2000, σ. 11, 12.

νταµ, όπου υποστήριζε µεν την ενίσχυση της

25

ΚΕΠΠΑ αλλά µε διακυβερνητικό πρότυπο.

θεµελιώδη δικαιώµατα στην Ευρωπαϊκή Έ-

39

Βλ. Π. Κ. Ιωακειµίδη, Η Συνθήκη του Άµ-

νωση”, σε: Χριστοδουλίδη / Στεφάνου (ε-

σπονδία, Το Βήµα 18.6.2000, σ. Α18.

στερνταµ. Νέο πρότυπο ολοκλήρωσης ή

πιµ.), Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, Συνθετική

40

σύµπτωµα απο-ολοκλήρωσης;, Αθήνα 1998,

θεώρηση, Αθήνα 1993, σ. 95επ.

Χάρτας που βρίσκεται σε εξέλιξη Λ. Παπα-

26

δοπούλου, Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεµελιωδών

Πρβλ. τη στάση της σχετικά µε την ΚΕΠΠΑ

σ. 165επ.
15

J.

Bodin

[1576]

On

Sovereignty,

J. Fischer, ό.π., Ευρωπαϊκή Έκφραση

πολιτικών

βλ.

T.

europäischer Ebene, Baden-Baden 1999, σ.

Πρβλ. σχετικά Κ. Στεφάνου, “Ιθαγένεια και

Βλ. Ν. Σκανδάµη, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, Αθή-

να - Κοµοτηνή 31997, σ. 391επ.

61επ.
H. Vedrine, Πως θα φτάσουµε στην οµοΒλ. σχετικά µε τη διαδικασία σύνταξης της

∆ικαιωµάτων, Ευρωπαϊκή Έκφραση 2000,

Cambridge 1992, Book I, chapter 8, σ. 3.

27

Βλ. Ν. Σκανδάµη, ό.π., σ. 129επ.

τεύχ. 37, σ. 49επ.

16

28

Βλ. Α. Οικονοµοπούλου, Η κοινοτική νοµι-

41

Βλ. Π. Παπαδάκη, Η θεωρία περί της διαι-

κοµµάτων

Politische Parteien auf

Όπως εύστοχα παρατηρεί και ο Γάλλος

ρέσεως της κυριαρχίας στο οµοσπονδιακό

µότητα οµοσπονδιακή νοµιµότητα;, Ευρω-

ΥΠΕΞ Vedrine, ό.π.

κράτος, Αθήνα - Κοµοτηνή 1997, σ. 10 µε

παϊκή Έκφραση 2000, τεύχ. 37, σ. 37επ.

42

περαιτέρω παραποµπές στη γερµανική και

29

σ. 14.

ελληνική θεωρία.

κής Ένωσης”, σε: Χριστοδουλίδη-Στεφάνου

43

17

(επιµ.), ό.π., σ. 28.

πάντως προς την οµοσπονδιοποίηση, σκέ-

κού συνταγµατικού δικαστηρίου της Γερµα-

30

Για την ΚΕΠΠΑ υπό τη Συνθήκη του Μάα-

ψης φαίνεται να υιοθετεί και ο Έλληνας Υ-

νίας BVerGE 1, 14 (34).

στριχτ βλ. Θ. Χριστοδουλίδη, “Το µετέωρο

πουργός Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου, Η

βήµα. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτι-

πολιτική ενοποίηση δεν πρέπει να ανακοπεί,

κή ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, σε:

Το Βήµα 18.6.2000, σ. Α16, όταν επισηµαί-

18

Πρβλ. και την απόφαση του οµοσπονδια-

Βλ.

G.

Jellinek,

[1905]

Allgemeine

Staatslehre, Bad Homburg u.a.

4

1966, σ.

Α. Πλιάκου, “Η νοµική φύση της Ευρωπαϊ-

Fischer, ό.π., Ευρωπαϊκή Έκφραση 2000,
Τη “ρεαλιστική” αυτή γραµµή, ευµενούς

475επ.

Χριστοδουλίδη-Στεφάνου, ό.π., σ.. 298επ.

νει ότι: “Κάθε προσπάθεια είναι καταδικα-

19

Πρβλ. G. Jellinek, όπ.π., σ. 482, ο οποίος

31

Π. Κ. Ιωακειµίδη, ό.π., σ. 169.

σµένη να εξελιχθεί σε ενδιαφέρουσα µεν,

απορρίπτει τη λογική δυνατότητα µιας διαι-

32

Π. Κ. Ιωακειµίδη, ό.π., σ. 177. Οι εγγυή-

αλλά φιλολογική - ακαδηµαϊκή συζήτηση, αν

ρεµένης, αποσπασµατικής, µειωµένης, πε-

σεις αυτές αποτέλεσαν βασικά αιτήµατα της

δεν συνοδεύεται από µια παράλληλη συζή-

ριορισµένης

P.

ελληνική κυβέρνησης· η εγγύηση, εξάλλου,

τηση και λήψη αποφάσεων για τον κοινοτικό

Laband, Das Staatsrecht des Deutschen

της εδαφικής ακεραιότητας αποτελεί, σύµ-

προϋπολογισµό, για τις αναγκαίες χρηµατο-

ή

σχετικής

κυριαρχίας,

Reiches, Tübingen 51911, τόµ. Ι, σ. 62επ.,

φωνα µε το Γ. Παπαδηµητρίου, “Το Σύνταγ-

δοτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

όπου υποστηρίζεται ότι η διαιρεµένη ή/και

µα, η συµµετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

σε νέους τοµείς κοινοτικής δράσης”.

περιορισµένη κυριαρχία αποτελεί αντίφαση

και η εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας”,

(eine vollkommene contradictio in adjecto)

σε: του ίδιου, Η αργόσυρτη πορεία προς την

και Z. Giacometti, σε Fleiner - Giacometti,

ευρωπαϊκή

Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich

Κοµοτηνή1997, σ. 127επ., συνταγµατικό όρο

1949,

σ.

42επ.,

όπου

ο

ελβετός

οµοσπονδίωση,

Αθήνα-

για τη συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρω-

συνταγµατολόγος, ο οποίος ακολούθησε εν

παϊκή Ένωση.

πολλοίς το γερµανικό θετικισµό, θεωρεί

33

Π. Κ. Ιωακειµίδη, ό.π., σ. 92επ.

αδύνατη την ύπαρξη δυο ισότιµων εξουσιών

34

Για “εκρηκτικό έλλειµµα δηµοκρατίας, που

στο ίδιο έδαφος, αποφαινόµενος έτσι ότ τα

διαπιστώνεται στο επίπεδο τόσο της Πολιτεί-

καντόνια δεν µπορεί να είναι κυρίαρχα, γιατί

ας όσο και της Ένωσης” κάνει λόγο ο Γ. Πα-

