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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ:
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ;
Λίνα Παπαδοπούλου1

Ι.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Α.

Ένα µη-θέµα;
Η ερώτηση ‘Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόµµατα: Υποκείµενα πολιτικής ενοποίησης ή

γραφειοκρατικοί µηχανισµοί;’ ηχεί ενδεχοµένως κενή περιεχοµένου και ουσίας καθώς τίθεται µε
φόντο ένα µελαγχολικό ευρωπαϊκό τοπίο, όπου η οικονοµία συνεχίζει να αποτελεί το καύσιµο και
το δίκαιο την ατµοµηχανή της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η πολιτική, αν τη θεωρήσουµε ως,
σχετικά έστω, αυτονοµηµένη από τα προηγούµενα συστήµατα σφαίρα επιρροής και δράσης,
υπολείπεται αυτών αισθητά σε δυναµική και όραµα. Ως διαχείριση των συµβόλων, δεν έχει - ή
έτσι τουλάχιστον φαίνεται - καταφέρει να εµπνεύσει και να κινητοποιήσει, να µετατρέψει τους
υπηκόους των εθνικών κρατών, όχι απλά σε ευρωπαίους πολίτες, αλλά σε ευρωπαϊκό λαό ή δήµο.
Η ερώτηση ηχεί ακόµη λιγότερο ενδιαφέρουσα λόγω της αναφοράς στα κόµµατα. Έχουν τα
γηραιά2 αυτά πολιτικά υποκείµενα της νεωτερικής εποχής θέση στην ενωµένη Ευρώπη του 21ου
αιώνα;3 Σε

Μεταδιδακτορική Υπότροφος Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στo Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Σχετικά µε την ανάπτυξη και εξέλιξη των πολιτικών κοµµάτων βλ. Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, ‘∆ηµοκρατία και Πολιτικά
Κόµµατα’, Το Σύνταγµα 1992, 201 (203επ.) και Μ. ΣΠΟΥΡ∆ΑΛΑΚΗ, ‘Για τη θεωρία των πολιτικών κοµµάτων’,
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1984, 46 (49επ).
3 Κάποιες όψεις της λεγόµενης κρίσης των κοµµάτων αναλύουν οι Κ. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ / Θ. ΞΗΡΟΣ / Χ.
ΤΑΣΣΗΣ, Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα. Προκλήσεις και προοπτικές, Μ. ΣΠΟΥΡ∆ΑΛΑΚΗ (επιµ.), εκδόσεις
ΙΣΤΑΜΕ-Ανδρέας Παπανδρέου, Αθήνα 2001, 18επ.
1
2
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έναν τεχνολογικά ψηφιακό και κατά συνέπεια ιδεολογικά κατακερµατισµένο κόσµο
µεταµοντέρνας σύλληψης και αισθητικής, µπορεί να επιβιώσει, έστω και ιδεοτυπικά η αντίληψη
του ‘γενικού συµφέροντος’ και της ‘συνολικής στρατηγικής’, πόσο µάλλον οι µεγάλες αφηγήσεις,
που έδωσαν φτερά στην κοµµατική και πολιτική ζωή και δράση του 20ου αιώνα;
Με την πικρή συναίσθηση ότι σε µεταβατικές εποχές, όπως η σηµερινή, η θεωρητική
ανάλυση είναι ευκολότερη ίσως από την κοινωνικοπολιτική δράση, αλλά και ότι πάντως διατρέχει
τον κίνδυνο να µείνει καθηλωµένη σε σχήµατα του παρελθόντος, η παρούσα µελέτη απαντάει
θετικά στην τελευταία ερώτηση. Παρά την κοινωνιολογικής υφής παραδοχή ότι οι θεµατικές
οργανώσεις της λεγόµενης κοινωνίας των πολιτών ευνοούνται από την περιρρέουσα ατµόσφαιρα
αποδόµησης των µεγάλων συστηµάτων σκέψης και τελικά του ίδιου του υποκειµένου,
υποστηρίζεται εδώ ότι η έννοια του πολιτικού κόµµατος µε τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του,
που διεξοδικότερα θα αναφερθούν παρακάτω, έχει λόγο ύπαρξης και στο πλαίσιο µιας
πολυεθνικής και πολυπολιτισµικής υπερκρατικής οντότητας, όπου όλες οι κοινωνικές και εθνικές
οµάδες αποτελούν µειοψηφίες. Κι αυτό γιατί η περιφρούρηση του Πολιτικού ως ιδιαίτερης
εννοιολογικής σύλληψης αλλά και πιο συγκεκριµένα η διάσωση της έννοιας της δηµοκρατίας ως
διαβούλευσης και συµµετοχής στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων σε ένα σύστηµα πολλαπλών
επιπέδων διακυβέρνησης, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπονοεί ως απαραίτητο λειτουργικό
στοιχείο την ύπαρξη και λειτουργία οργανώσεων πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που φέρουν τα
χαρακτηριστικά των πολιτικών κοµµάτων.
Β.

Στις παρυφές δικαίου και πολιτικής

1.

Συνταγµατική θεωρία και πολιτική επιστήµη: η µεθοδολογική αντίθεση στο
παράδειγµα των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
Καταδικασµένες στην εξέταση των ίδιων, κατά βάση και επί το πλείστον, κοινωνικών

φαινοµένων οι δύο πειθαρχίες, η συνταγµατική θεωρία
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και η πολιτική επιστήµη, διαφοροποιούνται µεταξύ τους κυρίως λόγω της αντίθετης
µεθοδολογικής τους αφετηρίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη διαλεκτική αντίθεση µεταξύ
όντος και δέοντος (Sein und Soll). Εκκινώντας από το φαινόµενο αυτό καθεαυτό η πολιτική
επιστήµη το αναλύει και το ερµηνεύει, µιµούµενη τις φυσικές επιστήµες. Η συνταγµατική
επιστήµη αντίθετα εξετάζει το φαινόµενο υπό το πρίσµα του δικαίου, δηλαδή του δέοντος, αν και
όχι αναγκαστικά στη θετικιστική του έκφανση. Αυτό που πρωτίστως ενδιαφέρει είναι η δικαιική
ρύθµιση των κοινωνικών φαινοµένων και η ένταξή της στο πλέγµα των γενικότερων συνταγµατικών
αρχών που διέπουν τη λειτουργία µιας Πολιτείας.
Στο παράδειγµα των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων η παραπάνω µεθοδολογική αντίθεση
διαγράφεται µε εναργέστατο τρόπο αλλά και παράλληλα σχετικοποιείται. Ενώ η πολιτική
επιστήµη καταγράφει τις εξελίξεις που αφορούν τη δηµιουργία ευρωπαϊκών πολιτικών
σχηµατισµών, τις αναλύει και τις αξιολογεί µε βάση µοντέλα της θεωρίας των κοµµάτων, η
συνταγµατική θεωρία, στην περίπτωση αυτή η ευρωπαϊκή συνταγµατική θεωρία, ξεκινάει από τη
θεσµική και πολιτειακή αναγκαιότητα ύπαρξης και δραστηριοποίησης ευρωπαϊκών πολιτικών
κοµµάτων, όπως αυτή πηγάζει από τις ανάγκες λειτουργίας του ευρωπαϊκού πολιτικού
συστήµατος και τις βασικές αρχές που (πρέπει να) το διέπουν, εστιάζοντας στη δικαιϊκή ρύθµισή
τους, δηλαδή στο άρθρο 191 ΣΕΚ. Ωστόσο το δίκαιο, πολύ περισσότερο το συνταγµατικό
δίκαιο4, δεν νοείται εδώ ως αποκοµµένο από την πολιτική πραγµατικότητα, αλλά αντίθετα σε
άµεση συνάρτηση µε αυτήν, είτε την ενσωµατώνει είτε επιχειρεί να τη µετασχηµατίσει. Κατ’ αυτή
την έννοια, και για να αντιγράψουµε έναν µεγάλο θεωρητικό του ευρωπαϊκού συνταγµατισµού5, η
ανάλυση που ακολουθεί εντάσσεται «στην παράδοση της ‘καθαρής θεωρίας του δικαίου’, µε την
προσθήκη ότι το ‘δίκαιο’ συµπεριλαµβάνει ένα λόγο που είναι πολύ ευρύτερος από τη δογµατική
και τους κανόνες δικαίου και ότι η ίδια η διχοτόµηση δικαίου και πολιτικής τίθεται υπό
αµφισβήτηση».
Σε συµφωνία µε τα παραπάνω θα (επιχειρήσουµε να) απαντήσουµε αρχικά στο ερώτηµα
που αφορά στην αναγκαιότητα και χρησιµότητα ύπαρξης και λει-

Όπως σηµειώνει ο P. HÄBERLE, ‘Gemeineuropäisches Verfassungsrecht’, EuGRZ 1991, 261 (263), το
ευρωπαϊκό συνταγµατικό δίκαιο όπως και το εθνικό συνταγµατικό δίκαιο, γεννιέται πολιτικά, αναφέρεται στη res
publica και εξελίσσεται µε τρόπο πολιτικό.
5 J.H.H. WEILER, The Constitution of Europe, Cambridge 1999, 15.
4
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τουργίας ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής (Συµ)Πολιτείας. Σε
συνάρτηση µε την απάντηση στο πρώτο αυτό ερώτηµα, θα προχωρήσουµε στη συνέχεια σε
ενδελεχέστερη εξέταση του θεσµού των κοµµάτων αλλά και του νοµικού καθεστώτος που τον
διέπει. Το καθεστώς αυτό απορρέει από το άρθρο 191 (138α παλαιάς αρίθµησης) της Συνθήκης
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής ΣΕΚ) και εξειδικεύεται στην πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου σχετικά µε το καταστατικό και τη χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
κοµµάτων.6 Οι κανόνες αυτοί δικαίου οριοθετούν ένα πεδίο που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε
ευρωπαϊκό δίκαιο των πολιτικών κοµµάτων, ως υποκεφάλαιο του υπό διαµόρφωση ευρωπαϊκού
συνταγµατικού δικαίου.
2.

Η γένεση του ευρωπαϊκού συνταγµατικού δικαίου
Το ευρωπαϊκό συνταγµατικό δίκαιο και η ευρωπαϊκή συνταγµατική θεωρία αποτελούν

καρπό της σύζευξης δύο πεδίων, του ευρωπαϊκού δικαίου αφενός και του συνταγµατικού
αφετέρου, και αποτελούν παρακολούθηµα της προϊούσας συνταγµατοποίησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης7 και της θεώρησης των πρωτογενών Συνθηκών ως ‘οιονεί Συντάγµατός’ της.8 Το άρθρο
191 ΣΕΚ, το οποίο τυποποιεί κανονιστικά τα «πολιτικά κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο»,
ενσωµατώνει συνταγµατική κατ’ ουσία ύλη9, εφόσον αναφέρεται

Πρόταση κανονισµού COM/2001/0343 – CNS 2001/0011, Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΚ C 270 E της
25/09/2001, 103-108.
7 Πρβλ. αντί άλλων Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η συνταγµατοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθήνα 2002, 17επ.
8 Βλ. τη νοµολογία του ∆ΕΚ ιδιαίτερα Van Gend & Loos, υπόθεση 26/62, ΣυλλΝοµολ 1954-1964, 861· Costa v
E.N.E.L., υπόθεση 6/64, ΣυλλΝοµολ 1954-1964, 1191· Ιnternationale Handelsgesellschaft, υπόθεση 11/70,
ΣυλλΝοµολ 1969-1971, 581· για το «εσωτερικό σύνταγµα της Κοινότητας» µιλάει η γνωµοδότηση 1/76 του
∆ΕΚ της 26.04.1977 βάσει του άρθρου 228 παρ. 1 εδ. 2 της ΣυνθΕΟΚ, ΣυλλΝοµολ 1977, 214 (232)·
Simmenthal, υπόθεση 106/77, ΣυλλΝοµολ 1978, 629· Parti écologiste “Les Verts”, υπόθεση 294/83, ΣυλλΝοµολ
1986, 1339, όπου (1365, αρ.περ. 23) χαρακτηρίζεται η Συνθήκη ως «συνταγµατικό έγγραφο της Κοινοτητας»·
Γνωµοδότηση ∆ΕΚ 1/91 (Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος), ΣυλλΝοµολ 1992, Ι-6079επ. (6084, αρ.περ. 21)·
Kommission v Luxemburg, υπόθεση 473/93, ΣυλλΝοµολ 1996, 3248 (3259, αρ.περ. 38). Βλ. και F. MANCINI,
‘The making of a constitution for Europe’, Common Market Law Review 1989, 595 (599επ).
9 Για «οιονεί συνταγµατικές έννοιες» µιλάει ο Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και ο ευρωπαϊκός
συνταγµατικός χώρος, Αθήνα 1994, 37.
6
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στην πολιτειακή διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα των κρατών µελών της10 και αποτελεί
κατά συνέπεια ουσιαστικό, τουλάχιστον, συνταγµατικό δίκαιο αυτής της εν τη γενέσει πολιτικής
επικράτειας.
Βάσει της παρατήρησης αυτής µπορεί να αντιµετωπιστεί η µεθοδολογική αµηχανία που
προκαλείται από τη ρύθµιση συνταγµατικής ύλης, και µάλιστα παραδοσιακά κρατικής, όπως αυτή
που άπτεται των πολιτικών κοµµάτων, από ευρωπαϊκές, πρωτογενώς δηλαδή διακρατικές
Συνθήκες. Από τις παρατηρήσεις αυτές διαφαίνεται η πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
πια καιρός να υπερβεί τη φάση του ‘νοµικού’ συνταγµατισµού, που ανάγεται στη δεκαετία του
1970 και εκφράζεται ως τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου και των θεµελιωδών
δικαιωµάτων, για να περάσει στην πιο ώριµη πολιτειακά φάση ενός ‘πολιτικού’ συνταγµατισµού,
όπου τίθενται µε νέους όρους ζητήµατα διακυβέρνησης, πολιτικής νοµιµοποίησης και
ενεργοποίησης του πολίτη.
Η µεθοδολογική ιδιαιτερότητα ενός ευρωπαϊκού δικαίου των κοµµάτων προκύπτει από τη
σύνθεση των δύο συνιστωσών του, του δικαίου των κοµµάτων αφενός και του Ευρωπαϊκού δικαίου
αφετέρου. Το δίκαιο των πολιτικών κοµµάτων, ως υποσύνολο του συνταγµατικού δικαίου,
χαρακτηρίζεται, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο του τελευταίου, από την εξάρτησή
του από την πολιτική πραγµατικότητα και την περιορισµένη αποτελεσµατικότητα των σχετικών
νοµικών ρυθµίσεων. Από την αδιάσπαστη και αδιάρρηκτη σχέση µεταξύ πολιτικής
πραγµατικότητας και δικαιικής πρόσληψης απορρέει η αναγκαιότητα συµπερίληψης της πρώτης
στη δεύτερη, η ίδια η ενσωµάτωσή της στην ερµηνεία και κυρίως τη διάπλαση κάθε σχετικού,
τυπικά ή ουσιαστικά, συνταγµατικού κανόνα. Η γένεση ωστόσο του κανονιστικού από το
πραγµατικό διαµεσολαβείται από ένα διαφοροποιούµενο κάθε φορά, πολιτικό ή δικαιικό
‘βούλεσθαι’, µε άλλα λόγια το ‘ον’ µετασχηµατίζεται σε ‘δέον’ µέσω και λόγω ενός ‘βούλεσθαι’.
Σε συµφωνία µε το µοντέλο αυτό η µακροδικαιική ανάλυση αφορά τη θέση σε ισχύ ενός
συνταγµατικής περιωπής κανόνα, εν προκειµένω αυτόν του

10

Πρβλ. ∆. Θ. ΤΣΑΤΣΟΥ, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία, Για µια ένωση λαών µε ισχυρές πατρίδες, Αθήνα 2001, 157, ο
οποίος µιλάει για µια «πολυεπίπεδη συνταγµατική λειτουργία, εφόσον συντρέχουν συνθήκες πολυεπίπεδης έννοµης
τάξης, δηλαδή εφόσον σε περισσότερα επίπεδα κοινωνικών δοµών γεννιέται πολιτική εξουσία, η οποία, καθώς
είναι δηµοκρατικά αναγκαίο να οργανωθεί και να υπαχθεί σε κανόνες δικαίου, καθιστά αναγκαία τη συνταγµατική
λειτουργία».
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άρθρου 191 ΣΕΚ που αφορά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα (ΕΠΚ) και αποτελεί το δικαιικό –
κανονιστικό στοιχείο του συλλογισµού µας. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, θα προσπαθήσουµε να
θεµελιώσουµε τη θέση που απηχεί και εξειδικεύει τις εισαγωγικές µας σκέψεις, ότι λόγω της
οικονοµικής και πολιτικής ενοποίησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λήψη ευρείας
γκάµας αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο (εµπειρικό στοιχείο) και επειδή ‘θέλουµε’ η λήψη αυτών
των αποφάσεων να γίνεται µε τρόπο δηµοκρατικό, ανταποκρινόµενο δηλαδή σ’ αυτό που θα
µπορούσαµε να ονοµάσουµε ‘υπερ-σύνταγµα’ των επιµέρους κρατών µελών, δηλαδή την αρχή
της δηµοκρατίας (πολιτικό – βουλησιαρχικό στοιχείο), ‘πρέπει’ να έχουµε οργανώσεις ή
µηχανισµούς ενηµέρωσης και διαβούλευσης πολιτών, µε τη δυνατότητα να µορφοποιούν,
διαµορφώνουν και µεταφέρουν την πολιτική βούληση των πολιτών της Ένωσης στα ευρωπαϊκά
κέντρα λήψης αποφάσεων και ‘πρέπει’ να προσφέρουµε στις οργανώσεις αυτές εκείνο το θεσµικό
οπλοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένης της νοµικής τους αναγνώρισης, που θα τις επιτρέπει να
επιτελούν µε επιτυχία τους παραπάνω σκοπούς.11
Στο δεύτερο κεφάλαιο, η µικροδικαιική πλέον ανάλυση επικεντρώνεται στο άρθρο 191
ΣΕΚ, το οποίο εδώ αποτελεί, µαζί µε τα ερµηνευτικά συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε, εν
είδει βουλητικού στοιχείου, τη δικαιική στόχευση, ενώ το εµπειρικό στοιχείο συνιστούν οι
συγκεκριµένες συνθήκες, στις οποίες τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα καλούνται να
ενεργοποιηθούν. Το ζητούµενο κανονιστικό στοιχείο είναι η εξειδίκευση και διάπλαση του
άρθρου 191 ΣΕΚ µε τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτρέπεται και διευκολύνεται η επίτευξη των στόχων
που αυτό θέτει.
ΙΙ.

Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Α.

Εµπειρικό στοιχείο
Με τη συνεχή µεταφορά κυριαρχικών αρµοδιοτήτων από τα εθνικά κράτη στα όργανα της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας σηµαντικό µέρος της πολιτι-

11

Κατ’ αυτή την έννοια επιβεβαιώνεται η επισήµανση του Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ‘Συνταγµατική Πολιτική και
Ευρωπαϊκή Ένωση’, σε Η αργόσυρτη πορεία προς την ευρωπαϊκή οµοσπονδίωση. Επίκαιροι προβληµατισµοί, ΑθήναΚοµοτηνή 1997, 17 (27), ότι «η συνταγµατική πολιτική πρέπει … να διαµορφώνεται µε σταθερό γνώµονα τη
δηµοκρατία» (υπογρ. στο πρωτότυπο).
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κής εξουσίας µεταφέρεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η µέχρι πρότινος ως αποκλειστική θεωρούµενη
κυριαρχία12 του κράτους επιµερίζεται πλέον σαφώς και ίσως ανεπιστρεπτί µεταξύ των κρατών
µελών και της Κοινότητας, αποκαλύπτοντας έτσι το χαρακτήρα της ως διαιρεµένης κυριαρχίας.13
Η πολιτική εξουσία ασκείται πλέον όχι µόνο στο εσωτερικό του εθνικού κράτους αλλά και στον,
ως διεθνή δηµιουργηθέντα αλλά υπερεθνικό πλέον οργανισµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας /
Ένωσης. Συντριπτικό µέρος του συνόλου των πολιτικών αποφάσεων, δηλαδή των κανονιστικών
αποφάσεων µε δεσµευτική ισχύ που διεκδικούν εφαρµογή στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εφαρµόζονται άµεσα επί των ευρωπαίων πολιτών, συνίσταται σε κανόνες δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε εφαρµογή τέτοιων κανόνων. Το γεγονός ότι λαµβάνονται αποφάσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες αφορούν και καθορίζουν άµεσα και δεσµευτικά τη ζωή των πολιτών
αντανακλά τον πολιτικό χαρακτήρα της Ένωσης14 µε αποτέλεσµα να καθίσταται πιεστική η
ανάγκη δηµοκρατικής συναίνεσης, αν συµφωνήσουµε ότι το δηµοκρατικό µοντέλο οργάνωσης
της Πολιτείας αποτελεί το παράδειγµα οργάνωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Η δηµοκρατική αρχή ως πολιτικό αίτηµα και δικαιική στόχευση στο ενωσιακό επίπεδο
Η τελευταία αυτή παρατήρηση εισάγει το πολιτικό ή βουλησιαρχικό στοιχείο του

τριπτύχου µας, το οποίο στην περίπτωση αυτή αποτελεί τόσο µια ιστορική συγκυρία ή
αναγκαιότητα15 όσο και την πολιτική επιλογή συγκεκριµένων πολιτικών κοινωνιών: πρόκειται για
Σχετικά µε την έννοια της κυριαρχίας βλ. αντί άλλων, Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Ελληνικό Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τόµος Ι,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, 211επ.
13 Για το µετασχηµατισµό της κυριαρχίας βλ. ∆. ΤΣΑΤΣΟΥ, Επίµαχες έννοιες της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης,
Μεθοδολογική συµβολή στην ερµηνεία των ευρωπαϊκών ενωσιακών θεσµών, Αθήνα – Κοµοτηνή 1997, 31επ.·
ΜΑΝΙΤΑΚΗ, όπ.π. (υποσ. 12), 225επ.
14 Στο σηµείο αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τον ορισµό που δίνουµε στο Πολιτικό, και στον οποίο θεµελιώνεται το
αξιωµατικά διατυπωµένο σχεδόν αυτό συµπέρασµα. Θεωρούµε λοιπόν ότι «Πολιτικό είναι το Κοινωνικό που
αγωνίζεται να γίνει ∆ικαιικό». Ο ορισµός αυτός αντικατοπτρίζει τη στενή σχέση µεταξύ ∆ικαίου και Πολιτικής,
όπου το ∆ίκαιο (κάθε κανονιστικής υφής απόφαση µε δεσµευτικό χαρακτήρα) αποτελεί απαύγασµα της
διαδικασίας αντίθεσης και σύνθεσης διαφορετικών πολιτικών απόψεων και θέσεων. Η αναφορά στην κοινωνική
φύση των πολιτικών ζητηµάτων υπογραµµίζει τη συλλογική διάσταση κάθε πολιτικού ζητήµατος, ενώ αντίστροφα
ένα κοινωνικό πρόταγµα που δε διεκδικεί να καταστεί δεσµευτικό, δηλαδή δικαιικό, δεν είναι ούτε πολιτικό,
εφόσον αφορά µεν την κοινωνία, όχι όµως την πολιτική κοινωνία, δηλαδή την καταναγκαστικά οργανωµένη
κοινωνική συµβίωση.
15 Εντάσσοντας την αρχή αυτή στο βουλητικό ή πολιτικό στοιχείο, υπονοούµε ότι πάντως η επιλογή αυτή φέρει το
στοιχείο της ιστορικής µερικότητας, καθώς αφορά την Ευρώπη σε µια συγκεκριµένη ιστορική περίοδο. Υπονοεί
επίσης την αντίληψη ότι το δίκαιο δεν είναι απλώς «εργαλείο για να καταστούν δυνατοί και να υλοποιηθούν
12
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την αξίωση ελέγχου και συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης των πολιτικών
αποφάσεων, µε άλλα λόγια τη δηµοκρατική αρχή που αποτελεί άξονα της σκέψης µετά το
διαφωτισµό και ουσιαστικό περιεχόµενο του συνταγµατισµού. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή όπου
ασκείται πολιτική εξουσία πρέπει να ασκείται έλεγχος και να δίδεται η δυνατότητα συµµετοχής
και συναπόφασης όλων, όσους αφορούν οι πολιτικές αποφάσεις. Η δηµοκρατία συνεπώς «ως
συνέπεια της αξίας του ανθρώπου και πολιτισµική και ανθρωπολογική προϋπόθεση του
συνταγµατικού κράτους, παραµένει µεταρρυθµιστικός στόχος και για την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα».16 Οι ιδιαιτερότητες του ενωσιακού οικοδοµήµατος, ως ενός πολυεπίπεδου
συστήµατος διακυβέρνησης, επιβάλλουν ωστόσο το µετασχηµατισµό του εθνικού µοντέλου
δηµοκρατίας17, προκειµένου να ανταποκρίνεται στα νέα δεδοµένα της ευρύτερης επικράτειας, της
πολυγλωσσίας και της πολυεθνικότητας. Κατ’ αυτή την έννοια, δεν είναι η ευρωπαϊκή δηµοκρατία
που προϋποθέτει έναν οµογενοποιηµένο ευρωπαϊκό λαό, ως υποκείµενο νοµιµοποίησης, για να
υπάρξει, αλλά αντίθετα είναι ο υπάρχων πολυεθνικός, πολυπολιτισµικός και διασπασµένος
ευρωπαϊκός λαός που αναζητά µια µορφή δηµοκρατίας

πολιτικοί στόχοι» (N. LUHMANN, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt a/M 1993, 424), αλλά και ενσωµατώνει
τους στόχους αυτούς.
16 P. HÄBERLE, ‘Verfassungsrechtliche Fragen im Prozess der europäischen Einigung’, σε Europäische
Rechtskultur, Baden-Baden 1994, 75 (85). Έτσι και ο P. SCHIFFAUER, ‘Politische Parteien in einer immer
engeren Union der Völker Europas’, Mitteilungen des Instituts für Deutsches und Europäisches Parteienrecht, 6/1996,
80 (92).
17 Πρβλ. και ΤΣΑΤΣΟΥ, Επίµαχες έννοιες της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης, όπ.π. (υποσ. 13),57επ.· σύµφωνος ο Γ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Υπερεθνικές και Πολιτειακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Προς αναζήτηση µιας νέας θεσµικής
ταυτότητας, Αθήνα-Κοµοτηνή 1999, 20· βλ. και Κ. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόµµατα, ΕΕΕυρ∆
1997, 955 (974)· Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ‘Η αναθεώρηση των Συνθηκών και η συνταγµατική προοπτική της
Ένωσης’ σε Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ / Γ. ΚΑΡΙΨΙΑ∆Η / Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Η συνέλευση για το µέλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα 2002, 45 (50επ.).
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τέτοια που να ανταποκρίνεται στη φύση και στο βαθµό οµοιογένειάς του, και να οργανώνει
αποτελεσµατικά το δικαίωµα αυτοκαθορισµού του.
Γ.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργία πολιτικών κοµµάτων σε ενωσιακό επίπεδο

1.

Ρόλος και λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων
Σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση της δηµοκρατικής αρχής επικουρούν τα πολιτικά

κόµµατα.18 Ακόµη περισσότερο., υποστηρίζεται ότι «η δηµοκρατία δεν µπορεί να λειτουργήσει
χωρίς κόµµατα».19 Τα κόµµατα µπορούν να θεωρηθούν προϊόντα του σχετικού χωρισµού
κράτους και κοινωνίας, ο οποίος επιτρέπει τη µερική έστω αυτονοµία της τελευταίας και αποτελεί
προϋπόθεση κοινωνικής και ατοµικής ελευθερίας. Ιδεοτυπικά πρόκειται για κοινωνικές
οργανώσεις πολιτικά και ιδεολογικά περισσότερο ή λιγότερο οµογενοποιηµένες που λειτουργούν
ως ιµάντες µεταφοράς της πολιτικής βούλησης από τους σ’ αυτές οργανωµένους πολίτες στα
όργανα του κράτους. Πρόκειται δηλαδή για οργανώσεις πολιτών, οι οποίοι συλλογικά
διαµορφώνουν, επί τη βάσει κοινών ιδεολογικών αρχών ή στρατηγικών στόχων, πολιτικές θέσεις
και προσπαθούν να τις υλοποιήσουν µέσω της κατάληψης ή του επηρεασµού της πολιτικής
εξουσίας. Επιτελούν τις λειτουργίες της διαµόρφωσης και έκφρασης της πολιτικής βούλησης των
πολιτών µέσα από διαδικασίες συγκέντρωσης και σύνθεσης οµοειδών πολιτικών απόψεων· καθώς
ευνοούν την οµαλότερη και µε λιγότερα προσκόµµατα λειτουργία του κοινοβουλευτικού
συστήµατος αποτελούν βασικούς, αναντικατάστατους παράγοντες του τελευταίου.20
Συνεπώς τα πολιτικά κόµµατα αποτελούν ταυτοχρόνως στοιχεία τόσο του δηµοκρατικού
µοντέλου, δεδοµένου ότι επιτρέπουν ενεργότερη και

Τη σχέση µεταξύ κοµµάτων και δηµοκρατίας εξετάζει κριτικά οι ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, όπ.π. (υποσ. 2), 214επ. και Μ.
ΣΠΟΥΡ∆ΑΛΑΚΗΣ, Για τη θεωρία και τη µελέτη των πολιτικών κοµµάτων, Αθήνα 1990, 175επ.
19 S.M. LIPSET, ‘What are parties for?’ Journal of Democracy, 1996, 169 (170). Έτσι ενδεικτικά και D. ROBERTSON,
A theory of party competition, London 1976, 1· R.S. KATZ, A theory of parties and electoral systems, Baltimore 1980, 1.
20 Πρβλ. W. MÜLLER, ‘Political parties in parliamentary democracies: Making delegation and accountability
work’ European Journal of Political Research 2000, 309.
18
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πλατύτερη εµπλοκή των πολιτών µε την έκφραση και µεταφορά της πολιτικής τους βούλησης στα
κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και του αντιπροσωπευτικού συστήµατος, καθώς µορφοποιούν και
οµογενοποιούν τη λαϊκή βούληση και διευκολύνουν έτσι τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Η
δράση και δραστηριοποίηση των κοµµάτων προς αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο του έθνους
κράτους, σε συνδυασµό µε τη συγκεκριµένη εξειδίκευση της συνταγµατικής αρχής της
δηµοκρατίας ως αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο για την
αναγνώρισή21 τους από το δίκαιο. Με την ευρωπαϊκή ενοποίηση µια νέα αποστολή των εθνικών
κοµµάτων αναδύεται, η οποία συνίσταται στο να επενεργούν αυτά «ως ιµάντας διασύνδεσης µε τα
άλλα ευρωπαϊκά κόµµατα και να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη συνειδητοποίηση της
ιστορικότητα του εγχειρήµατος».22
2.

Πολιτικά κόµµατα και Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ύπαρξη και λειτουργία ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων συνδέεται αναπόσπαστα τόσο µε

την έκταση και την ένταση της ίδιας της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσο και µε το χαρακτήρα της
τελευταίας ως δηµοκρατικής. Καταρχήν λοιπόν, στην προοδευτική ενίσχυση των ευρωπαϊκών
πολι-

Η αναγνώριση των κοµµάτων από το δίκαιο δεν επήλθε ωστόσο απευθείας αλλά αποτέλεσε την καταληκτική
φάση στη σχέση κοµµάτων και δικαίου. Βλ. H. TRIEPEL, ‘Die Staatsverfassung und die politischen Parteien’, in
TRIEPEL / KAUFMANN / SMEND, Öffentlich-rechtliche Abhandlungen, Heft 10, Berlin 1930, 12, ο οποίος
αναλύοντας ιστορικά τη στάση του κράτους απέναντι στα πολιτικά κόµµατα διακρίνει τέσσερις περιόδους. Στην
πρώτη το κράτος πολεµούσε τα κόµµατα, στη δεύτερη τα αγνοούσε, στην τρίτη τα αναγνώρισε και τα
νοµιµοποίησε και στην τέταρτη τα ενσωµάτωσε στη συνταγµατική έννοµη τάξη· πρβλ. ωστόσο και Γ. ∆ΡΟΣΟΥ,
Η νοµική θέση των πολιτικών κοµµάτων στην Ελλάδα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1982, 38επ. Σχετικά µε την πορεία των
κοµµάτων µέχρι τη θεσµική-συνταγµατική αναγνώρισή τους βλ. και ΣΠΟΥΡ∆ΑΛΑΚΗ, όπ.π. (υποσ. 18), 155επ.
ενώ για τη στάση της ελληνικής συνταγµατικής θεωρίας απέναντι στα κόµµατα βλ. ∆. ΖΑΚΑΛΚΑ, Το αίτηµα για
εσωκοµµατική δηµοκρατία µεταξύ συνταγµατικής επιταγής και πολιτικής πραγµατικότητας, Θεσσαλονίκη 1996, 96επ.,
122επ., 151επ., 188επ.
22 Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ‘Η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η Συνθήκη του Μάαστριχτ και το Σύνταγµά µας’, σε του ίδιου,
Η αργόσυρτη πορεία προς την ευρωπαϊκή οµοσπονδίωση, όπ.π. (υποσ. 11), 67 (94).
21
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τικών κοµµάτων καθοριστικό ρόλο παίζει η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, ο
ρυθµός και οι στόχοι της, δεδοµένου ότι τα πολιτικά κόµµατα δεν λειτουργούν σε ένα κενό
πολιτικής εξουσίας αλλά αποτελούν παρακολούθηµα του τρόπου και του τόπου άσκησής της. Με
άλλα λόγια, στο βαθµό που οι υπερεθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, π. χ. η πλειοψηφία, σε
αντίθεση µε την οµοφωνία, και η κατάργηση του βέτο, επικρατούν σε ολοένα και περισσότερους
τοµείς αρµοδιοτήτων της Ένωσης, στο βαθµό δηλαδή που η πολιτική διαπραγµάτευση και ο
στρατηγικός σχεδιασµός υλοποιείται επί το πλείστον σε ευρωπαϊκό και λιγότερο σε εθνικό
επίπεδο, ενισχύεται η αναγκαιότητα υπερεθνικών πολιτικών σχηµατισµών που θα µορφοποιούν τις
πολιτικές θέσεις µέσα από συζήτηση και διαβούλευση των πολιτών, των πολιτικών ηγεσιών, ακόµη
και των τεχνοκρατών ή διανοητών µε κοινή ιδεολογική αφετηρία.23
Η δεύτερη συνιστώσα που συνδέει τα πολιτικά κόµµατα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι,
όπως έχει ήδη επισηµανθεί, η δηµοκρατική αρχή. Παρότι δύσκολα θα µπορούσε να ισχυριστεί
κανείς ότι η δηµοκρατία είναι ολοκληρωµένη στο έθνος-κράτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση
παρουσιάζεται όντως µε µεγαλύτερο του εθνικού δηµοκρατικό έλλειµµα24, το οποίο ανάγεται
στον τρόπο και τις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων σ’ αυτήν µακριά από τον ευρωπαίο πολίτη
και µε µειωµένη τη συµµετοχή και τον έλεγχο του τελευταίου. Το συµπέρασµα αυτό συνάγεται
από τη σύγκριση της πολιτικής πραγµατικότητας µε το δηµοκρατικό παράδειγµα οργάνωσης της
πολιτείας, το οποίο µεταφέρεται και σε υπερεθνικό επίπεδο, ως έκφανση του διατρέχοντος τη
νεωτερική ευρωπαϊκή παράδοση συνταγµατισµού, τυποποιούµενο στο άρθρο 6 (ΣΤ παλαιάς
αρίθµησης) της ΣυνθΕΕ.25

Σχετικά µε τη νέα αποστολή των πολιτικών κοµµάτων στην ενωµένη Ευρώπη βλ. M. PEDERSEN, ‘Euro-parties
and European Parties: New Arenas, New Challenges and New Strategies’, σε S. ANDERSEN / K. ELIASSEN,
The European Union: How Democratic Is It?, London 1996, 15 (32επ).
24 Βλ. σχετικά Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ‘Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και έλλειµµα δηµοκρατίας’, σε του ίδιου,
∆ηµοκρατία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Αθήνα-Κοµοτηνή 1993, 21· ΤΣΑΤΣΟΥ, Επίµαχες έννοιες της ευρωπαϊκής
ενωσιακής τάξης, όπ.π. (υποσ. 13), 50επ.· ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ‘Η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η Συνθήκη του
Μάαστριχτ και το Σύνταγµά µας’, όπ.π. (υποσ. 22), 85επ.
25 «Η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου
και των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη µέλη».
23
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Οι προσπάθειες τόνωσης της δηµοκρατικής ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή
της συµµετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων26, περιλαµβάνουν αναπόδραστα
και τη λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων ως µηχανισµών µορφοποίησης, έκφρασης και
µεταφοράς της πολιτικής βούλησης των ευρωπαίων πολιτών. ∆εδοµένου ότι η λήψη πληθώρας
σηµαντικών πολιτικών αποφάσεων γίνεται από ευρωπαϊκά όργανα µε διαδικασίες υπερεθνικής
υφής και αφορούν στο σύνολο των πολιτών της Ένωσης, οι µηχανισµοί διαµόρφωσης και
µεταφοράς της πολιτικής βούλησης πρέπει να αποκτήσουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά, την
ευρωπαϊκή δηλαδή διάσταση και υπερεθνικότητα.27
Συνεπώς, ακόµη κι αν το γνωστό µας από το εθνικό κράτος µοντέλο πολιτικού κόµµατος δε
µεταφερθεί – και ορθώς – αυτούσιο στο ενωσιακό επίπεδο, η δηµοκρατική αρχή επιτάσσει τη
λειτουργία οργανώσεων πολιτών που λογικά και λειτουργικά θα έφεραν πολλές οµοιότητες µε ό,τι
σήµερα ονοµάζουµε πολιτικό κόµµα. Η σηµασία του τελευταίου απορρέει κύρια από τη
λειτουργία να πληροφορεί, να συλλέγει και να µορφοποιεί πολιτικές απόψεις, να τις οµαδοποιεί
και να τις µεταφέρει στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η σηµασία αυτή διακρίνεται καθαρότερα, αν
αντιπαραβάλλουµε το κόµµα µε µια θεµατική οργάνωση πολιτών. Η τελευταία στερείται της
γενικότητας και ευρύτητας, καθώς επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριµένη θεµατολογία.
Στερείται συνεπώς του λειτουργικού στοιχείου του γενικού συµφέροντος που λειτουργεί ως
άξονας αποφάσεων σε ένα πολιτικό κόµµα, ακόµα κι αν το τελευταίο είναι κόµµα µιας
συγκεκριµένης τάξης ή ιδεολογίας, πολύ περισσότερο αν είναι ένα µαζικό, πολυσυλλεκτικό
κόµµα, όπως τα περισσότερα στη σηµερινή Ευρώπη.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω και προκειµένου στον αναδυόµενο χώρο άσκησης πολιτικής
εξουσίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υλοποιείται η δηµοκρατική αρχή, να περιφρουρείται δηλαδή
η δυνατότητα των ευρωπαίων

Σχετικά µε τη «θεσµική ικανότητα των µελών ενός οργανωµένου ∆ήµου να εµπλέκονται άµεσα και
αποτελεσµατικά στη διακυβέρνηση της πολιτείας στην οποία ανήκουν», την «αρµοδιότητα των πολιτών» (civic
competence), όπως την ονοµάζουν, βλ. Μ. ΤΣΙΝΙΣΙΖΈΛΗ / ∆. ΧΡΥΣΟΧΌΟΥ, ‘Οριοθετώντας τον ευρωπαϊκό
πολιτειακό χώρο’, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης 2001, 5 (18επ).
27 Έτσι και ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΕΕυρ∆ 1997, όπ.π. (υποσ. 17), 957.
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πολιτών να επηρεάζουν κατά το δυνατόν τις πολιτικές αποφάσεις, πρέπει να υπάρχουν και να
λειτουργούν ικανοποιητικά µηχανισµοί ενηµέρωσής τους περί τα τεκταινόµενα στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, και µορφοποίησης και οµαδοποίησης των σχετικών απόψεων των πολιτών και των
κοινωνικών οµάδων. Με άλλα λόγια, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την έκταση της νέας αυτής
πολιτικής επικράτειας όσο και το κυρίαρχο και ίσως µόνο βιώσιµο υπό τις παρούσες συνθήκες
µοντέλο δηµοκρατίας, το αντιπροσωπευτικό, η δηµοκρατική αρχή προϋποθέτει τη δράση
οργανώσεων πολιτών που διαθέτουν την ικανότητα να µεταφέρουν την πολιτική βούληση των
πολιτών προς την πολιτική εξουσία, την οποία ταυτόχρονα να ελέγχουν.28
Για την αποτελεσµατικότερη συνεπώς έκφραση της πολιτικής αυτής βούλησης και κυρίως
για την υπερεθνική της έκφραση µε γνώµονα το γενικό συµφέρον σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο
απαιτείται τα πολιτικά κόµµατα, υπακούοντας κι αυτά στο νόµο των υγρών σωµάτων που
παίρνουν το σχήµα του δοχείου τους, να ακολουθήσουν το οργανωτικό σχήµα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ), δηλαδή του πολιτικού χώρου στον οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Να
συγκροτηθούν άρα ως ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα, ως υπερεθνικές πολιτικές οργανώσεις. Μόνο
έτσι θα αποτελέσουν κατάλληλα πολιτικά υποκείµενα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας29
αλλά και υποκείµενα πολιτικής ενοποίησης. Αν µπορέσουν αλλά και προκειµένου να µπορέσουν
να ανταποκριθούν στο στόχο αυτό, η αναγνώρισή τους από το δίκαιο είναι αιτιολογηµένη, αν όχι
επιβεβληµένη.

Πρβλ. και αιτιολογική έκθεση της Έκθεσης της Επιτροπής Θεσµικών Θεµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε τη θεσµική θέση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κοµµάτων (εισηγητής: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ), της
10.12.1996, Α4-0342/96, 7, PE 218.741/end (αποτυπωµένη και σε Mitteilungen des Instituts für Deutsches
und Europäisches Parteienrecht, Heft 6, 1/1996, 101, και σε EuGRZ 1997, 78 - παραπέµπεται ως έκθεση
Τσάτσου). Η έκθεση αυτή οδήγησε σε ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕπΕφΕΚ 1997 C20/27), και
άσκησε καθοριστική επιρροή στη µετέπειτα πολιτική και επιστηµονική επεξεργασία του θεσµού αυτού.
29 Contra ο συντηρητικός Ευρωβουλευτής R. HELMER, ‘The Brave New World of European Political Parties’,
The European Journal, June 2001, σε www.e-f.org.uk/pubs/ej/ej807.pdf, ο οποίος πρεσβεύει ότι η ευρωπαϊκή
δηµοκρατία δεν αποτελεί καν αφετηρία και γι αυτό τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα είναι άχρηστα, και ότι απλώς
αποτελούν πυλώνα του φεντεραλισµού και του Ευρωπαϊκού υπερκράτους.
28
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3.

Η θεσµική αναγνώριση των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων
Ο ιδιαίτερα σηµαντικός αυτός ρόλος των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων στη διαδικασία

πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης και κυρίως στην άρση του δηµοκρατικού ελλείµµατος
επιβάλλει τη θεσµική τους αναγνώριση ως όρο ζωτικό για την αποτελεσµατική λειτουργία τους.
Το συµπέρασµα αυτό συνάδει βέβαια και µε την τρέχουσα φάση στη σχέση µεταξύ κοµµάτων και
δικαίου σε εθνικό επίπεδο, καθώς στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο ρόλος αυτός
διαγράφεται συνταγµατικά και αναγνωρίζεται όχι µόνον πολιτικά αλλά και νοµικά. Στον
ευρωπαϊκό συνταγµατικό χώρο ο ρόλος αυτός τυποποιείται στο άρθρο 191 ΣΕΚ, το οποίο
αποτελεί την κανονιστική µήτρα της θεσµικής θέσης των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων.
Παρότι στην έκταση και το περιεχόµενο της θεσµικής αυτής αναγνώρισης θα υπεισέλθουµε
διεξοδικότερα ενόψει της ερµηνείας του άρθρου 191 ΣΕΚ, προκαταρκτικά πρέπει ήδη να
επισηµάνουµε ότι η θέση αυτή δεν επιτρέπεται πάντως να καθιστά τα κόµµατα όργανα του
κράτους ή της υπερκρατικής ενότητας, καθώς κάτι τέτοιο θα αναιρούσε την ίδια την ουσία του
κόµµατος ως κοινωνικής καταρχήν οργάνωσης, ως οργάνωσης δηλαδή που έχει τις ρίζες της στην
κοινωνία των πολιτών, την οποία φιλοδοξεί να φέρει σε άµεση επαφή µε την πολιτική κοινωνία.
Με άλλα λόγια, ο βασικός χαρακτήρας του κόµµατος ως διαµεσολαβητικού κρίκου µεταξύ
κοινωνίας και κράτους δεν πρέπει να υποβαθµίζεται και να υποσκάπτεται µέσω είτε της νοµικής
παραγνώρισής του είτε της κρατικοποίησής του.

ΙΙΙ. Η ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ…
Ή ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 191 ΣυνθΕΚ
Α.

Το άρθρο 191 ΣΕΚ ως συνταγµατικός κανόνας

2.

Περιεχόµενο
Το άρθρο 191 ΣΕΚ εισήχθη µε τη Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπογράφηκε

στο Μάαστριχ και τέθηκε σε ισχύ το Νοέµβρη του 199330, µε την οποία ενισχύεται ο πολιτικός

30

Ν. 2077/1992, ΕτΚ Α’, φ. 136 της 07.08.1992.
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χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί προϋπόθεση σχηµατισµού και λειτουργίας
πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι:
«Τα πολιτικά κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για
την ολοκλήρωση στα πλαίσια της Ένωσης. Συµβάλλουν στη δηµιουργία ευρωπαϊκής
συνείδησης και στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης».
Η θεσµική κατοχύρωση των ΕΠΚ µέσω του άρθρου 191 ΣΕΚ συµβάλλει ήδη τόσο σε
πολιτικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπαρχόντων ευρωπαϊκών
κοµµατικών σχηµατισµών.31 Αποτελεί παράλληλα έκφανση ενός φαινοµένου που έχει αποκληθεί32
‘τάση νοµικοποίησης’ (Verrechtlichungstendenz) των κοµµατικών υποθέσεων, και η οποία
αποτυπώνεται µε διαφορετική κάθε φορά ένταση στις ευρωπαϊκές νοµικές τάξεις.33 Η κανονιστική
υπεραξία του άρθρου αυτού υποκρύπτει τη φιλοδοξία όχι απλώς να καλύψει νοµικά τη λειτουργία
και δράση των ευρωπαϊκών κοµµατικών σχηµατισµών, αλλά και να την επηρεάσει και
µορφοποιήσει.
2.

Μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες
Καθώς, όπως ήδη επισηµάνθηκε παραπάνω, το θέµα ανήκει στον υπό διαµόρφωση κλάδο

του ευρωπαϊκού συνταγµατικού δικαίου, οι µεθοδολο-

G. JASMUT, Die politischen Parteien und die europäische Integration, Frankfurt a/M 1995, 37.
D. TSATSOS σε D. SCHEFOLD / D. TSATSOS / M. MORLOK, ‘Rechtsvergleichende Ausblicke’, in Parteienrecht
im europäischen Vergleich, TSATSOS / SCHEFOLD / SCHNEIDER (επιµ.), Baden-Baden 1990, 737επ. (761).
33 Για τη σχέση µεταξύ του άρθρου 29 του ελληνικού Συντάγµατος και του άρθρου 191 ΣΕΚ, βλ.
ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ /ΞΗΡΟΥ / ΤΑΣΣΗ, όπ.π. (υποσ. 3), 57. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς αυτούς, το άρθρο 191
ΣΕΚ «η ίδρυση ΕΠΚ και η συµµετοχή σε αυτά ελλήνων πολιτών δεν φαίνεται … ασύµβατη προς τις επιταγές οι
οποίες απορρέουν από τους ορισµούς του εδ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 Συντ.» παρά τη µη αναθεώρηση του
τελευταίου προκειµένου να συµπεριλάβει στην κανονιστική εµβέλειά του και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα.
Απλώς και σ’ αυτή την περίπτωση τη απορρόφηση και ενσωµάτωση του 191 ΣΕΚ στην ελληνική έννοµη τάξη
εγγυάται το άρθρο 28 ελλ. Συντ. Όπως εξάλλου σηµειώνει ο ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ‘Η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η
Συνθήκη του Μάαστριχτ και το Σύνταγµά µας’, όπ.π. (υποσ. 22), 94, ο ορισµός του άρθρου 29 ελλ. Συντ.
«πρέπει να ερµηνευθεί, έτσι ώστε στα κόµµατα να επιτρέπεται να συµµετέχουν όχι µόνον Έλληνες πολίτες αλλά
και πολίτες άλλων µελών της Ένωσης».
31
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γικές προτιµήσεις των δύο συνιστωσών του, του ευρωπαϊκού και του συνταγµατικού δικαίου,
µεταφέρονται και στο ευρωπαϊκό δίκαιο των κοµµάτων.34 Ευνοούνται συνεπώς οι µέθοδοι της
συστηµατικής και τελεολογικής ερµηνείας σε βάρος της ιστορικής, δεδοµένου ότι οι συζητήσεις
δε δηµοσιοποιούνται, ενώ το απαύγασµά τους αποτελεί µάλλον αποτέλεσµα αµοιβαίων
συµβιβασµών.35 Τις µεθόδους αυτές διατρέχει και µεταπλάθει στο κοινοτικό δίκαιο η συγκριτική
µέθοδος.36 Η τελευταία όχι µόνον διαποτίζει τη γραµµατική ερµηνεία αλλά και διεκδικεί
αυτόνοµη εφαρµογή στο πεδίο του ευρωπαϊκού δικαίου ως αναπόσπαστη συνιστώσα του, τόσο
για την ερµηνεία όσο και για τη δικαιοπολιτική λειτουργία της πρότασης νοµοθετικής ρύθµισης
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3.

Η ιστορία της θέσπισής του
Κρατώντας την περιορισµένη σηµασία της ιστορικής ερµηνείας, σηµειώνουµε πάντως ότι η

εισαγωγή του άρθρου 191 στη ΣΕΚ µέσω της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται σε
πρωτοβουλία, συντονισµένη δράση και πίεση που ασκήθηκε από τους τότε προέδρους των
ευρωπαϊκών κοµµατικών σχηµατισµών και των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών οµάδων καθώς και
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.37

Πρβλ. και ΤΣΑΤΣΟΥ, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία, όπ.π. (υποσ. 10), 159, ο οποίος αποδέχεται ως «ουσιαστική συνέπεια
της έστω και µερικής συνταγµατικής λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Συνθηκών…» ότι η ερµηνεία τους επιβάλλεται
«…να γίνεται εν επιγνώσει της συνταγµατικής τους ποιότητας» (υπογρ. στο πρωτότυπο).
35 D. TSATSOS, ‘Europäische politische Parteien? Erste Überlegungen zur Auslegung des Parteienartikels des
Maastrichter Vertrages - Art. 138a EGV’, EuGRZ 1994, 45 (49) και το ίδιο ‘Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόµµατα.
Κάποιες πρώτες σκέψεις για την ερµηνεία του άρθρου 138α της ΣυνθΕΚ’, Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση, 1718/1994, 24.
36 Πρβλ. HÄBERLE, Verfassungsrechtliche Fragen, όπ.π. (υποσ. 16), 78· D. TH. TSATSOS, Integrationsförderung
und Identitätswahrung - Zur europäischen Dimension der Verfassungsfunktion’, σε Staatsphilosophie und
Rechtspolitik 1997, FS f. Martin Kriele zum 65. Geburtstag, von B. ZIEMSKE (επιµ.), Μόναχο 1997, 1263
(1273, υποσ. 40).
37 Πρόκειται για τους Willy De Clercq (Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο, ∆ηµοκρατικό και Μεταρρυθµιστικό Κόµµα),
Wilfried Martens (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα) και Guy Spitaels (Σύνδεσµος των Σοσιαλιστικών /
Σοσιαλδηµοκρατικών Κοµµάτων), ενώ Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου ήταν ο Enrique Baron. Ο Martens µε
την ιδιότητά του ως Πρωθυπουργού τότε του Βελγίου πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τη συµπερίληψη στη
Συνθήκη ενός άρθρου για τους ευρωπαϊκούς κοµµατικούς σχηµατισµούς. Σχετικά µε τις αρχικές αντιρρήσεις
συµπερίληψης ενός τέτοιου άρθρου βλ. T. PAPADOPOULOU, Politische Parteien auf europäischer Ebene, Auslegung
und Ausgestaltung von Art. 191 (ex 138a) EGV, Baden-Baden 1999, 115.
34
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Με κοινό τους γράµµα προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, οι τρεις προεδρεύοντες τόνιζαν ότι «χωρίς τη συµβολή των
ευρωπαϊκών κοµµάτων, η Ένωση δεν είναι ούτε νοητή ούτε βιώσιµη… και ότι η σηµαντική αυτή
συνεισφορά πρέπει να αναγνωριστεί ρητά στη νέα συνθήκη για την Πολιτική Ένωση, προκειµένου
να καταστεί δυνατή µεσοπρόθεσµα η εκπόνηση ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που θα παρέχει ένα
πλαίσιο λειτουργίας στα ευρωπαϊκά κόµµατα».38 Περιττό να σηµειωθεί βέβαια ότι η πρόταση των
προέδρων των κοµµατικών συνοµοσπονδιών απέβλεπε και σε µια πιθανή µελλοντική
χρηµατοδότηση αυτών από τον κοινοτικό προϋπολογισµό. Στην πρόταση αυτή τα ευρωπαϊκά
κόµµατα οριζόταν ως «οµοσπονδιακές ενώσεις εθνικών κοµµάτων», τα οποία συνιστούν µια ενιαία
κοινοβουλευτική οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.39 Ο ορισµός αυτός δεν έγινε τελικά
δεκτός, όπως φανερώνει η διατύπωση40 του άρθρου 191 ΣΕΚ, επιλογή, που όπως θα
υποστηριχθεί παρακάτω, έχει και τις ανάλογες κανονιστικές συνέπειες.
4.

Η νοµική φύση του άρθρου 191 ΣΕΚ
Καθώς οι συζητήσεις για τη συµπερίληψη του άρθρου 191 στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή

Ένωση έλαβαν χώρα πίσω από κλειστές πόρτες και µάλλον περιθωριακά, µοίρα που
επιφυλάσσεται σε όλες τις ελάσσονος σηµασίας διατάξεις των συνθηκών, είναι όχι µόνον πολύ
δύσκολο αλλά και άτοπο να χρησιµοποιήσουµε την ιστορική µέθοδο ερµηνείας και να
αναχθούµε στη βούληση του συντάκτη των συνθηκών προκειµένου να

Agence Europe της 19ης Ιουνίου 1991.
39 Για την ακριβή διατύπωση του προτεινόµενου άρθρου βλ. TSATSOS, EuGRZ 1994, όπ.π. (υποσ. 35), 49.
40 Ως πρότυπο του άρθρου 191 ΣΕΚ µπορεί να θεωρηθεί το άρθρο 21 του γερµανικού Grundgesetz σύµφωνα µε
τους A. BLECKMANN, ‘Der Vertrag über die Europäische Union’, DVBl. 1992, 335 (337)· S. HIX / CH.
LORD, Political Parties in the European Union, New York 1997, 190.
38
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προσδιορίσουµε τη νοµική του φύση.41 Αντίθετα η συστηµατική ένταξη του 191 ΣΕΚ στο
κεφάλαιο περί Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µεταξύ διατάξεων που αποσκοπούν στην ενδυνάµωση
της πολιτικής και θεσµικής σηµασίας του τελευταίου και της δηµοκρατικής αρχής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, συνηγορεί υπέρ της κατάφασης της άµεσης και δεσµευτικής
κανονιστικής ισχύος του.42 Παρά τη γενικότητα και την αφαιρετική του διατύπωση συνεπώς δεν
πρέπει να θεωρηθεί ως προγραµµατική πρόταση µε καθαρά διακηρυκτικό χαρακτήρα.43 Τα
χαρακτηριστικά αυτά

Οφείλουµε πάντως να σηµειώσουµε για λόγους ιστορικής ειλικρίνειας (αν υπάρχει τέτοια) ότι στο εµπιστευτικό
έγγραφο CONF 3942/96 “Presidency suggested approach”, σ. 4, η διάταξη του άρθρου 191 (τότε 138 α) ΣΕΚ
χαρακτηριζόταν ως «διακηρυκτική». ∆ιακηρυκτική χαρακτήριζε τη διάταξη λόγω απουσίας επιχειρησιακής
ρήτρας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Communication from the Commission, Additional Commission
contribution to the Intergovernmental Conference on institutional reform, Regulations governing European
Political Parties, Βρυξέλλες 12.07.2000, COM(2000) 444 τελικό.
42 Έτσι TSATSOS, EuGRZ 1994, όπ.π. (υποσ. 35), 46· R. BIEBER, Gutachten zum Rechtsstatus der europäischen
politischen Parteien im Lichte von Artikel 138a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
Lausanne, November 1993, 5· ο ίδιος, Artikel 138a [Politische Parteien], in Kommentar zum EU-/EGVertrag, Art. 137-209a EGV, VON GROEBEN / THIESING / EHLERMANN (επιµ.), 4ος τόµος, 5η έκδ., BadenBaden 1997, 107 (109)· ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΕΕυρ∆ 1997, όπ.π. (υποσ. 17), 959.
43 Την άποψη περί προγραµµατικού χαρακτήρα εκφράζουν οι V. CONSTANTINESCO, Article 138a, in
CONSTANTINESCO / KOVAC / SIMON (επιµ.), Traité sur l’ union européenne, Commentaire article par article, Paris
1995, ο οποίος κάνει λόγο για “une importance symbolique qu’ un contenu juridique”· R. STENTZEL, ‘Der
normative Gehalt des Art. 138a EGV – Rechtlicher Grundstein eines europäischen Parteiensystems?, EuR
1997, 174 (181)· EG-ABC, Lexikon, στο λήµµα “Κόµµατα, ευρωπαϊκά”, όπου αποδίδεται στο άρθρο 191
προγραµµατικός χαρακτήρας. Κατά τον W. KAUFMANN-BÜHLER, Artikel 138a (Politische Parteien), in: C. O.
LENZ, (επιµ.), EG-Vertrag: Kommentar zu dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften, Köln 1994,
1013, (1013), αρ. περ. 1, η εισαγωγή διάταξης για τα πολιτικά κόµµατα είναι “eher eine politische Aussage als
eine Regelung mit greifbarem rechtlichem Inhalt”. Στο συµπέρασµα ότι πρόκειται «για µια ακόµη συµβολικού
χαρακτήρα διάταξη της Συνθήκης» καταλήγουν οι Μ.Ι. ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ / ∆. Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, Ευρωπαϊκή Ένωση
και ∆ηµοκρατία: ∆οµικές συνθήκες και πολιτική διαδικασία: Συµβολή στη συζήτηση για την αναθεώρηση της συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα 1995, 85, λόγω του ότι το άρθρο 191 δεν «εξειδικεύει τις νοµικές προϋποθέσεις για
τη δηµιουργία «πραγµατικών» (actual) πολιτικών κοµµάτων σε διεθνικό επίπεδο». Κατηγορηµατικός εµφανίζεται
και ο N. MOGENS PEDERSEN, ‘Euro-parties and European Parties: New Arenas, New Challenges and New
Strategies’, The European Union: How Democratic Is It?, S. S. ANDERSEN / K. A. ELIASSEN (επιµ.), London 1996,
15 (25): “This paragraph is without any legal content or importance. It reads partly as a high-flown
declaration echoing the integrationist ideal of the founding fathers of the European Union, partly -and this is
the interesting interpretation- as a hypothesis about the possible long term effects of the creation of parties at
the supra-national level.”
41
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εξάλλου απαντώνται συχνά σε συνταγµατικές διατάξεις του οργανωτικού ιδιαίτερα µέρους του
συντάγµατος.
Υπέρ του δεσµευτικού χαρακτήρα της διάταξης λειτουργεί και η τελεολογική ερµηνεία,
ειδικότερα δε η γνωστή ερµηνευτική αρχή της αποτελεσµατικότητας (effet utile), την οποία έχει
αναπτύξει το ∆ΕΚ, σύµφωνα µε την οποία η διάταξη πρέπει να ερµηνεύεται ‘αποδοτικά’ και µε
σκοπό την αύξηση της χρησιµότητάς της44 αλλά και η συγκριτική µέθοδος, λόγω της αναλογίας
του άρθρου 191 ΣΕΚ µε το άρθρο 21 του γερµανικού Θεµελιώδους Νόµου, το οποίο είναι
άµεσης εφαρµογής.45 Ο χαρακτήρας του άρθρου 191 ΣΕΚ ως άµεσης εφαρµογής σηµαίνει ότι
δεν απαιτείται περαιτέρω νοµοθετική δραστηριότητα προκειµένου η διάταξη αυτή να
εφαρµοστεί.46 Συνεπώς, και χωρίς ρύθµιση του παράγωγου κοινοτικού δικαίου, το άρθρο 191
ΣΕΚ λειτουργεί ως θεσµική εγγύηση47 αλλά και ως θεµελιώδες δικαίωµα48 σε ενωσιακό επίπεδο για
την ύπαρξη και λειτουργία

TH. OPPERMANN, Europarecht, München 1991, αρ. περ. 583· C. O. LENZ / R. ERHARD, Teil 2: ‘Das
Gemeinschaftsrecht - System, Entstehung, Anwendung’, in: LENZ (επιµ.): EG-Handbuch, Recht im Binnenmarkt,
Berlin 1994, 51 (88)· αντίθετος ο W. KLUTH, Die demokratische Legitimation der Europäischen Union, Berlin 1995,
98.
45 Για την άµεση εφαρµογή του άρθρου 21 Grundgesetz πριν την εισαγωγή του γερµανικού νόµου περί τα
κόµµατα βλ. BVerfGE 1, 208, 288· 2, 1, 14· 3, 19, 22· 5, 85, 112· 7, 99, 103· βλ. επίσης H. MAURER, ‘Die
Rechtsstellung der politischen Parteien’, JuS 1991, 881 (882)· D. TSATSOS / M. MORLOK, Parteienrecht,
Heidelberg 1982, 42. Εξάλλου θεσµικό υπόβαθρο προσφέρεται στα πολιτικά κόµµατα και σε άλλες ευρωπαϊκές
συνταγµατικές τάξεις, βλ. άρθρο 4 του γαλλικού, άρθρο 49 του ιταλικού Συντ., άρθρο 10 παρ. 2, 51 παρ. 1 του
πορτογαλικού, άρθρο 6 του ισπανικού και άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του ελληνικού Συντ.
46 Η.-P. IPSEN, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Tübingen 1972, 120.
47 A. BLECKMANN, ‘Der Vertrag über die Europäische Union’, in: DVbl. 1992, 335 (337)· JASMUT, όπ.π. (υποσ.
31), 39· R. GEIGER, EG-Vertrag. Kommentar zu dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Μόναχο
1993, 496, ο οποίος θεωρεί το άρθρο 191 “ως αφετηρία (Ansatz) θεσµικής κατοχύρωσης των κοµµάτων στις
συνθήκες”. Στο συµπέρασµα αυτό συνηγορεί σίγουρα και η συστηµατική θέση του άρθρου 191 ΣΕΚ.
48 Για το ότι το πρώτο δεν αποκλείει το δεύτερο βλ. διεξοδικότερα Papadopoulou, όπ.π. (υποσ. 37), 121επ., όπου
υποστηρίζεται ότι η θεσµική εγγύηση αποτελεί µείζον, σε καµιά περίπτωση πάντως έλασσον, σε σχέση µε το
θεµελιώδες δικαίωµα. Ο Karl-Heinz Seifert, Die politischen Parteien im Recht der Bundesrepublik Deutschland, Köln
et al 1975, 61, υποσ. 1, εξάλλου υποστηρίζει ότι η φύση µιας συνταγµατικής διάταξης περί κοµµάτων ως
δικαιώµατος (όπως π.χ. στο ιταλικό Σύνταγµα) δεν υπολείπεται µιας θεσµικής εγγύησης σε ότι αφορά την
προσφερόµενη στα κόµµατα προστασία. Βλ. και άρθρο 12 παρ. 2 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το οποίο «Τα πολιτικά κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συµβάλλουν στην
έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης». Για «νέο (συλλογικό) δικαίωµα πολιτικής δράσης»
κάνουν λόγο και οι ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΞΗΡΟΣ /ΤΑΣΣΗΣ, όπ.π. (υποσ. 3), 60.
44
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ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων. Η διττή αυτή διάσταση της διάταξης εξασφαλίζει ως
υποκείµενο των απορρεόντων από αυτή δικαιωµάτων τόσο τα πολιτικά κόµµατα όσο και τους
ευρωπαίους πολίτες.
Παρά τη δεσµευτικότητα του άρθρου 191 ΣΕΚ δεν µπορεί ωστόσο να αγνοηθεί η φύση
του ως διάταξης-πλαισίου και άρα η απορρέουσα από αυτό δικαιοπολιτική ανάγκη, αν και όχι
νοµική υποχρέωση49, διάπλασής του και περαιτέρω ρύθµιση του θεµατικού υλικού του µέσω
ευρωπαϊκών νοµικών πράξεων που θα το εξειδικεύουν και θα το καθιστούν πρακτικά εφαρµόσιµο
σε ποικίλες περιπτώσεις. Μ’ αυτή την έννοια αντικείµενο της παρούσας εργασίας όπως ήδη
εξαγγέλθηκε, είναι τόσο η ερµηνεία µε τη στενή έννοια του όρου, όσο και η εξειδίκευση, η
διάπλασή του, µε την έννοια της πρότασης ενός «ευρωπαϊκού δικαίου των κοµµάτων». Η
διάπλαση αυτή επιχειρείται µε τον κανονισµό του Συµβουλίου, τον οποίο κριτικά θα διαβάσουµε
έχοντας στο νου τα ερµηνευτικά συµπεράσµατα, τα οποία θα εξάγουµε σχετικά µε το άρθρο 191
ΣΕΚ αλλά και τη βασική δικαιοπολιτική στόχευση, την ενδυνάµωση της δηµοκρατικής αρχής
στην ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λειτουργεί στην παρούσα ανάλυση εν είδει προερµηνευτικής
επιλογής.
Πάντως και παρά τη διακριτική ευχέρεια του κοινοτικού νοµοθέτη να επιλέξει ανάµεσα σε
περισσότερα του ενός µοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας ΕΠΚ, το άρθρο 191 ΣΕΚ, ως
συνταγµατικής υφής διάταξη, λειτουργεί ως πλούσια σε κανονιστικές συνέπειες ‘µήτρα’ για το
σχετικό παράγωγο δίκαιο που θα το εξειδικεύσει, δηµιουργεί δηλαδή την υποχρέωση το δίκαιο
αυτό, εν προκειµένω ο προτεινόµενος κανονισµός, να βρίσκεται σε αρµονία µε το κανονιστικό
περιεχόµενο αλλά και την τελεολογία του οιονεί συνταγµατικού κανόνα.

49

Υποστηρίζεται πάντως και ότι η Κοινότητα πρέπει να στηρίξει τα ευρωπαϊκά κόµµατα, εφόσον αναγνωρίζονται
στη Συνθήκη ως θεσµοί της Κοινότητας, έτσι V. NEßLER, ‘Deutsche und europäische Parteien’, EuGRZ 1998,
191 (193).
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Οι ερµηνευτικές συνιστώσες
Η διττή φύση του άρθρου 191 ΣΕΚ, ως θεσµικής εγγύησης αφενός και ως θεµελιώδους

δικαιώµατος των ευρωπαίων πολιτών αφετέρου, αντανακλά την αντίληψη ότι στην έννοια του
πολιτικού κόµµατος πραγµατοποιείται η συνάντηση της πολιτικής κοινωνίας µε την κοινωνία των
πολιτών, της δηµοκρατίας µε τα θεµελιώδη πολιτικά και ατοµικά δικαιώµατα. Η έννοια αυτή
ενσωµατώνει συνεπώς χαρακτηριστικά και φέρει ιδιότητες προσιδιάζουσες τόσο σε µια κοινωνική
οργάνωση όσο και σε ένα θεσµό λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος. Ο βαθµός
ένταξής του πολιτικού κόµµατος σε µια από τις δύο αυτές εννοιολογικές κατηγορίες σχετίζεται
τόσο µε το συγκεκριµένο πολιτικό και νοµικό σύστηµα όσο και µε την ιστορική συγκυρία και
διαφοροποιείται σε χώρο και τόπο, σε καµιά πάντως περίπτωση δεν µπορεί να νοηθεί ακύρωση
µιας από τις δύο αυτές φύσεις του, χωρίς διάβρωση του πυρήνα της έννοιας και της ουσίας του.50
Συνεπώς σύµφωνα µε τα παραπάνω, σηµαντικές ερµηνευτικές συνιστώσες του άρθρου 191
ΣΕΚ, οι οποίες προκύπτουν από την τελεολογία και τη συστηµατική ερµηνεία του, είναι το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφενός και η ευρωπαϊκή ιθαγένεια αφετέρου.51 Με το πρώτο τα
κόµµατα βρίσκονται σε στενή διαλεκτική σχέση και εξυπηρετούν τη λειτουργία του ενώ
παράλληλα ευνοούνται από την ενίσχυση των αρµοδιοτήτων του. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, από την
άλλη, αποτελεί το φυσικό περιβάλλον του δικαιώµατος ίδρυσης και λειτουργίας τους, καθώς
περιλαµβάνει µια πρώτη δέσµη θεµελιωδών δικαιωµάτων των ευρωπαίων πολιτών.
1.

Το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Με τις σκέψεις αυτές µπορεί να εξηγηθεί η ένταξη του άρθρου 191 στις διατάξεις της

50
51

∆ΡΟΣΟΥ, όπ.π. (υποσ. 21), 26 µε επίκληση και του Antonio Negri.
Το άρθρο 191 εντάσσεται στο πέµπτο µέρος της ΣΕΚ µε υπέρτιτλο «Τα όργανα της Κοινότητας» στο τµήµα
σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τροποποιήθηκε έτσι η αρχική πρόταση περί ένταξή του στο δεύτερο
µέρος της Συνθήκης περί ευρωπαϊκή ιθαγένειας (άρθρα 17-22).
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Συνθήκης περί οργάνων και ειδικότερα µεταξύ των σχετικών µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
αλλά και η αρχική σκέψη ένταξής του στις διατάξεις περί ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Η τελική
επιλογή βασίζεται στην αυτονόητη σχεδόν σύµπλευση κοινοβουλίου και κοµµάτων, όπως αυτή
προκύπτει τόσο ιστορικά όσο και λογικά. Αποκαλύπτει ταυτόχρονα τα συµφραζόµενα της
ιστορικής στιγµής της θέσπισής του, αντανακλά δηλαδή την πορεία συγκρότησης αλλά και τους
πραγµατικούς όρους λειτουργίας των σηµερινών ευρωπαϊκών κοµµατικών σχηµατισµών, οι οποίοι
προέκυψαν από την εξέλιξη των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών οµάδων52 και άρα βρίσκονται εκ
των πραγµάτων σε προνοµιακή σχέση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά τη στενή αυτή
σχέση δεν αναιρείται πάντως η διαφοροποίηση των οµάδων αυτών από τα αντίστοιχα κόµµατα,
τα οποία συν τοις άλλοις καλούνται να συντελέσουν στην επαφή µεταξύ κοινοβουλευτικών οµάδων
και ευρωπαίων πολιτών.53
Η ιστορική και λογική αυτή συµπόρευση κοµµάτων και κοινοβουλίου ενδύεται µέσω του
άρθρου 191 και θετικό κανονιστικό µανδύα. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα συµβάλλουν
συνεπώς και οφείλουν να συµβάλλουν στην ορθολογικότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου, καθώς
οµαδοποιούν εκ των προτέρων απόψεις και αµβλύνουν αντιθέσεις, γνωστή λειτουργία των
πολιτικών κοµµάτων στην κοινοβουλευτική δηµοκρατία, µε τη διαφορά ότι εδώ πρόκειται για
αντιθέσεις συχνά εθνικές. Έχοντας λοιπόν να συµβάλλουν στην οµαλότερη λειτουργία ενός εν
πολλοίς υπερεθνικού οργάνου, τα πολιτικά κόµµατα οφείλουν να εναρµονιστούν και να
υιοθετήσουν αντίστοιχη, δηλαδή υπερεθνική δοµή και τρόπο λειτουργίας. Από εδώ προκύπτει και
η υποχρέωση των ΕΠΚ να λαµβάνουν µέρος στις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, δραστηριότητα που διαφοροποιεί εξάλλου τα κόµµατα από άλλες οργανώσεις
πολιτών.
Αυτό το στόχο ακολουθεί η ιστορική εξέλιξη υποβοηθούµενη από θεσµικές αλλαγές
καθοριστικής σηµασίας, όπως προπάντων η άµεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το
1979. Η εµφάνιση

Ακολουθώντας αυτό που ο TSATSOS, EuGRZ 1994, 48, ονοµάζει ‘νόµο εξέλιξης’ των κοµµάτων, σύµφωνα µε
τον οποίο τα τελευταία προκύπτουν από προηγούµενη κοινοβουλευτική συνεργασία και δραστηριότητα.
53 H.-J. GLAESNER, ‘Die Legitimität der Europäischen Gemeinschaft’, in: ders., Das Recht als Gestaltungsmittel der
Politik der Europäischen Gemeinschaft, Baden-Baden 1986, 98 (108).
52
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υπερεθνικών κοµµατικών σχηµατισµών, µε χαλαρή οργανωτική διάρθρωση αρχικά και
εντονότερη προοδευτικά ευνοήθηκε σηµαντικά από την εκλογή αυτή, όπως αποδεικνύεται
ιστορικά αλλά και θεσµικά. Κατά συνέπεια και η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα της περαιτέρω ενίσχυσης των ευρωπαϊκών
πολιτικών κοµµάτων. Οι δύο θεσµοί, κόµµατα και κοινοβούλιο, βρίσκονται σε διαλεκτική µεταξύ
τους σχέση, έτσι ώστε η ενίσχυση του ενός να συµπαρασύρει και την ενίσχυση του άλλου, να
αποτελεί ταυτόχρονα προϋπόθεση αλλά και αποτέλεσµά του. Εξάλλου, η πολιτική βούληση
αναβάθµισης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στάθηκε ο κύριος παράγοντας που
οδήγησε στην εισαγωγή του άρθρου 191 στη Συνθήκη, και µάλιστα στο συναφές κεφάλαιο.54 Η
αναγνώριση αυτής της θεσµικής σηµασίας τους ενισχύει το αίτηµα των ΕΠΚ για νοµική
αναγνώριση και χρηµατοδότησή τους από τον κοινοτικό προϋπολογισµό.
2.

Η ευρωπαϊκή πολιτειότητα
Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια55 ή, διευρύνοντας την έννοια, πολιτειότητα λειτουργεί ως

ερµηνευτικός παράγοντας, όχι µόνον λόγω της αρχικής σκέψης τοποθέτησης του άρθρου 191 στο
σχετικό κεφάλαιο αλλά κυρίως λόγω της φύσης του τελευταίου (και) ως θεµελιώδους δικαιώµατος
των ευρωπαίων πολιτών. Λόγω δηλαδή της εσωτερικής σχέσης, του οµοούσιου και
παραπληρωµατικού των δύο θεσµών, της πολιτειότητας, ως γενικότερου νοµικού και πολιτικού
δεσµού µεταξύ µιας πολιτικής κοινότητας και των πολιτών της, και των κοµµάτων, ως απόρροιας
αναγκαστικής και δυνατότητας αναφαίρετης των πολιτών αυτών, αν και εφόσον η πολιτική
κοινότητα επιθυµεί τη δηµοκρατική συγκρότηση και αυτοδιαχείρισή της.

D. TSATSOS/ H.-P. SCHNEIDER, ‘Zur Konkretisierung von Art. 138a EGV (Maastricht-Vertrag)’,
Diskussionsgrundlage für das Gespräch mit der Sozialdemokratischen Fraktion am 16. September 1993 in
Straßburg, September 1993, 2.
55 Βλ. σχετικά ΧΡ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ‘Ο Ευρωπαίος Πολίτης. ∆ιαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και η εµβέλεια
της Ευρώπης των πολιτών’, ΤοΣ 1996, 347· Π. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η / Π. ΜΑΝΤΖΟΥΦΑ, ‘Έθνος και Ευρωπαϊκή
Ιθαγένεια. Οι µεταµορφώσεις της ιδιότητας του πολίτη’, ΤοΣ 1998, 271· Ζ. ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ-ΠΑΣΙΑ, ‘Ιθαγένεια –
Υπηκοότητα. ∆ύο όροι µε µονοσήµαντο περιεχόµενο: Η Ελληνική ιθαγένεια – Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια’, σε
Χαρµόσυνο Αριστόβουλου Μάνεση, τόµος ΙΙΙ, Αθήνα-Κοµοτηνή 1999, 563.
54
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Η χρονική σύµπτωση εισαγωγής των σχετικών µε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τα ευρωπαϊκά
κόµµατα διατάξεων δεν είναι συνεπώς ούτε τυχαία αλλά ούτε και άσχετη µε την ιστορική
εµπειρία, που µας δείχνει ότι η εξέλιξη και η ενδυνάµωση του θεσµού του πολιτικού κόµµατος
υπήρξαν άµεσα συνδεδεµένες µε τον πολλαπλασιασµό των πολιτικών δικαιωµάτων των πολιτών.
Γ.

∆ιακριτικά γνωρίσµατα των Ε.Π.Κ. σύµφωνα µε το άρθρο 191 ΣΕΚ

1.

Τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του ‘κόµµατος’
Η επιλογή του όρου ‘πολιτικά κόµµατα’ στο άρθρο 191 ΣΕΚ αντί των όρων

‘συνοµοσπονδίες κοµµάτων’ ή ‘οµοσπονδιακές ενώσεις εθνικών κοµµάτων’ που είχαν προταθεί
αρχικά από τους προέδρους των ευρωπαϊκών κοµµατικών σχηµατισµών επιτρέπει ήδη την
εξαγωγή ερµηνευτικών συµπερασµάτων σχετικά µε τη φύση και την ποιότητα των πολιτικών
υποκειµένων που καλύπτονται από το άρθρο αυτό, δεδοµένου η συνταγµατική θεωρία και
πρακτική των ευρωπαϊκών κρατών σε συγκριτική επισκόπηση56 έχει προικίσει το ‘κόµµα’ µε κοινά
χαρακτηριστικά. Παρότι τα χαρακτηριστικά αυτά δεν µπορούν να µεταφερθούν αυτούσια σε
ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της ιδιαιτερότητας του τελευταίου αλλά και της διαφορετικής ιστορικής
συγκυρίας, εξακολουθούν πάντως να είναι ενδεικτικά ενός πυρήνα της έννοιας ‘πολιτικό κόµµα’. Η
ίδια η ετυµολογία της λέξης, τόσο στα ελληνικά όσο και στις λατινογενείς γλώσσες, εκφράζει το
µέρος ενός όλου, ένα κοµµάτι του κοινωνικού ή ιδεολογικού όλου, και άρα προϋποθέτει και
συνεπάγεται «τη νοµιµότητα του κοινωνικού πλουραλισµού»57 και την ύπαρξη και άλλων, ή ενός
ακόµη τουλάχιστον, κοµµάτων.58

Για την έννοια του ‘κόµµατος’ στην ελληνική θεωρία βλ ενδεικτικά Θ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Η έννοια του
πολιτικού κόµµατος στη σύγχρονη πολιτική επιστήµη. Απόπειρα ενός λειτουργικού ορισµού’, ΤοΣ 1985, 458· Π.
ΦΟΥΝΤΕ∆ΑΚΗ, Ενδοκκοµµατική δηµοκρατία και Σύνταγµα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1987, 34επ.
57 TSATSOS/MORLOK, όπ.π. (υποσ. 45), 21.
58 W. GREWE, ‘Zum Begriff der politischen Partei’, σε Festgabe für E. Kaufmann, Stuttgart / Köln 1950, S. 65
(67)· G. LEIBHOLZ, Strukturprobleme der modernen Demokratie, 3. Aufl., Heidelberg 1967, 75· W. SCHÖN,
Grundlage der Verbote politischer Parteien als politische Gestaltungsfaktoren in der Weimarer Republik und in der BRD,
Würzburg 1972, 23.
56
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Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα εξάλλου των πολιτικών κοµµάτων στις εθνικές έννοµες
τάξεις είναι ότι αποτελούν οργανώσεις πολιτών, δηλαδή φυσικών προσώπων59, µε αυτόνοµη δοµή,
προοπτική διάρκειας και εκλεγµένα όργανα60, οι οποίες λαµβάνουν µέρος στις εκλογές µε
συγκεκριµένο πρόγραµµα, φιλοδοξούν να εκφράσουν και να µεταφέρουν την πολιτική βούληση
των µελών τους και επιδιώκουν να κατακτήσουν την πολιτική εξουσία προκειµένου να
µετασχηµατίσουν τις πολιτικές τους επιλογές σε κρατική πολιτική και δίκαιο. Ως οργάνωση µε
µέλη άτοµα, το κόµµα προϋποθέτει την πολιτική ενασχόληση των πολιτών και επιτρέπει τη
‘συνοµιλία’ κράτους – κοινωνίας, λειτουργεί συνεπώς ως ιµάντας µεταφοράς πολιτικής µεταξύ της
δικαιικά, δηλαδή πολιτικά, οργανωµένης Πολιτείας και της κοινωνίας, εξασφαλίζοντας ή
αναιρώντας την πολιτική νοµιµοποίηση της κρατικής εξουσίας. Ενόψει αυτών τίθεται το ερώτηµα,
που θα µας απασχολήσει παρακάτω, κατά πόσο αποτελεί απαραίτητο διακριτικό γνώρισµα η
άµεση συµµετοχή πολιτών στα Ε.Π.Κ., µέσω της αναγνώρισης της ιδιότητας µέλους (και) σε
φυσικά πρόσωπα, δυνατότητα που σήµερα δεν προβλέπεται.
2.

Το δοµικό χαρακτηριστικό: Η ευρωπαϊκή διάσταση
Το καινοφανές στοιχείο που απορρέει από το άρθρο 191 ΣΕΚ είναι ότι το ευρωπαϊκό

πολιτικό κόµµα δεν µπορεί να περιορίζει τη δράση του σε ένα µόνο κράτος-µέλος της ΕΕ61 αλλά
οφείλει να εκτείνεται οργανωτικά και πολιτικά σε περισσότερα κράτη-µέλη.62 Η έννοια του
‘ευρωπαϊκού

Βλ. TSATSOS, ‘Vergleichende Ausblicke’, όπ.π. (υποσ. 32), 760επ.
MORLOK, ‘Vergleichende Ausblicke’, σε Parteienrecht im europäischen Vergleich, όπ.π. (υποσ. 32), 780.
61 Έτσι η Έκθεση ΤΣΑΤΣΟΥ, όπ.π. (υποσ. 28)· την άποψη ωστόσο ότι το άρθρο αυτό καλύπτει την ευρωπαϊκή
δράση των εθνικών πολιτικών κοµµάτων και όχι τη δράση ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων διατύπωσε η
µειοψηφία της Επιτροπής.
62 Έτσι και JASMUT, όπ.π. (υποσ. 31), 223, 227· H. MONATH, Politische Parteien auf europäischer Ebene – Der Inhalt
des Artikels 138a EGV und seine Bedeutung im Rahmen der europäiscehn Integration, διδ. διατριβή, Βόννη 1998, 171·
αντίθετα Ch. LANGE / Ch. SCHÜTZ, ‘Grundstrukturen des Rechts der europäischen politischen Parteien
i..S.d. Art. 138a EGV, EuGRZ 1996, 299 (300)· ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΕΕυρ∆ 1997, όπ.π. (υποσ. 17), 867· G.
DEINZER, Europäische Parteien, Baden-Baden 1999, 108.
59
60
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επιπέδου’ πρέπει έτσι να νοηθεί ως ποσοτικά αλλά και ποιοτικά διακριτή όχι απλώς από την
επικράτεια κάθε κράτους µέλους ξεχωριστά αλλά και από την απλή άθροισή τους. Σ’ αυτό
συνηγορεί και η χρήση των λέξεων ‘των πολιτών της ‘Ένωσης’ στο άρθρο 191 αντί των σε κάθε
άλλη περίπτωση χρησιµοποιούµενων ‘λαών των κρατών’.63 Ο συγκεκριµένος αριθµός των κρατών
όπου απαιτείται η παρουσία ενός ΕΠΚ είτε µέσω αυτόνοµης δοµής είτε ενός κόµµατος-µέλους
είναι αντικείµενο πολιτικής ρύθµισης, η οποία βέβαια πρέπει να σέβεται το κανονιστικό απόθεµα
του άρθρου 191 ΣΕΚ. Ως τέτοιος αριθµός προτείνεται εδώ το 1/3 των µελών της ΕΕ, αριθµός
που διασφαλίζει και τη δυνατότητα δηµιουργίας ΕΠΚ αλλά και την πανευρωπαϊκή τους
διάσταση, ενώ ταυτόχρονα είναι απαγορευτικός για τη δηµιουργία κοµµάτων «περιφερειακού»
χαρακτήρα, από µια συγκεκριµένη οµάδα χωρών της ΕΕ, π.χ. τις µεσογειακές ή τις
Σκανδιναβικές χώρες.
3.

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά

α.

Η «ενοποιητική» λειτουργία
Η λειτουργία των ΕΠΚ ως παραγόντων της ευρωπαϊκής ενοποίησης προκύπτει από το

άρθρο 191 ΣΕΚ και µπορεί να πάρει διάφορες και διαφορετικές µορφές δράσης που τα ίδια τα
κόµµατα θα επιλέξουν. Πρέπει να επισηµανθεί πάντως, πως το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί
λειτουργικό και όχι τελεολογικό στοιχείο, αφορά δηλαδή τη θεµατολογία και τον τρόπο δράσης
των κοµµάτων και όχι τις πολιτικές τους επιλογές. Τα κόµµατα δεν είναι συνεπώς υποχρεωµένα
να υιοθετήσουν θετικές προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση θέσεις, πολύ δε µάλλον προς τις
µερικότερες και συγκεκριµένες πλειοψηφικές επιλογές σε κάθε ιστορική συγκυρία. Αναµένεται
ωστόσο να διαµορφώσουν άποψη, να ασχοληθούν µε την προβληµατική αυτή και να επηρεάσουν
την πορεία του ενοποιητικού εγχειρήµατος. Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι
η ίδια η ενοποίηση µπορεί να υλοποιείται µε διάφορα και διαφορετικά µοντέλα

63

Βλ. για παράδειγµα τα άρθρα 189 και 190 ΣΕΚ, όπου προβλέπεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται
από αντιπροσώπους «των λαών των κρατών».
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και συνεπώς είναι µια ανοιχτή ιστορικά και πολιτικά διαδικασία.64 Συνεπώς ακόµη και κόµµατα
που στρέφονται κατά της περαιτέρω ενοποίησης65 µπορούν να λειτουργήσουν και να
αναγνωριστούν ως ΕΠΚ, αν και εφόσον επιλέξουν να αποκτήσουν ευρωπαϊκή υπόσταση
προκειµένου να προωθήσουν την πολιτική βούληση των µελών τους.66
Παράλληλα µε αυτήν την ‘τυπική’ ή ‘εξωτερική’ διάσταση της ενοποιητικής τους
λειτουργίας, τα ΕΠΚ, και µόνο λόγω της ύπαρξής τους και της λειτουργίας τους ως τέτοια,
αποτελούν παράγοντες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης67 κατά τον ίδιο τρόπο που τα εθνικά
πολιτικά κόµµατα αποτελούν παράγοντες ολοκλήρωσης και ενοποίησης στο εθνικό κράτος.68 Η
λειτουργία αυτή επιτελείται αναγκαστικά µέσα από τη λειτουργία του κόµµατος, καθώς αυτό
αποτελεί ‘τόπο’ συνάντησης διαφορετικών ηλικιών, κοινωνικών οµάδων, συµφερόντων και, στην
περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνοτήτων και άρα συµβάλει στη διαµόρφωση κοινών
ταυτοτήτων πέρα και πάνω από τις επιµέρους αυτές διαφοροποιήσεις. Την ‘εσωτερική’ ή
‘ουσιαστική’ ενοποιητική λειτουργία επιτελεί συνολικά το κοµµατικό σύστηµα και όχι κατ’ ανάγκη
τα επιµέρους κόµµατα.

Πρβλ. ∆. ΤΣΑΤΣΟ, Die Europäische Unionsgrundordnung, EuGRZ 1995, 287 (288).
Ως ιστορικό ανάλογο µπορούν να αναφερθούν αντιδηµοκρατικά κόµµατα που χρησιµοποίησαν τις δηµοκρατικές
διαδικασίες προκειµένου να αναρριχηθούν στην εξουσία.
66 Έτσι και Ch. DORGET, ‘Reconnaissance et statut des partis européens’, σε P. DELWIT, E. KÜLAHCI ΚΑΙ C.
VAN DE WALLE, Les fédérations européennes de partis, Organisation et influence, Βρυξέλλες 2001, 67 (76).
67 Στην παρατήρηση αυτή ανακλάται η νεολειτουργική προσέγγιση, κατά την οποία ήδη η ύπαρξη ευρωπαϊκών
κοµµάτων αποτελεί ένδειξη πολιτικής ενοποίησης ως παρεπόµενη συνέπεια (spillover effect) της κατά τοµείς
επιχειρούµενης οικονοµικής καταρχάς ενοποίησης, βλ. A.-M. BURLEY / W. MATTLI, ‘Europe Before the
Court: A Political Theory of Legal Integration’, International Organization 1/47, (1993), 41 (55)· αντίθετα E.-R.
KARNOFSKY, Parteienbünde vor der Europa-Wahl 1979; Integration durch gemeinsame Wahlaussagen?, Bonn 1982, 13.
68 Σχετικά µε τη λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων ως παραγόντων ενοποίησης τόσο στην κοινωνία όσο και στο
(εθνικό) κράτος βλ. BverfGE 1, 208 (225) και 5, 85 (388)· H.-P. SCHNEIDER, ‘Die Institution der politischen
Partei in der Bundesrepublik Deutschland’, σε Parteienrecht im europäischen Vergleich, όπ.π. (υποσ. 32), 151 (171)·
L. P. SUETENS, ‘Die Institution der politischen Partei in Belgien’, σε Parteienrecht im europäischen Vergleich, όπ.π.
(υποσ. 32), 27 (47).
64
65
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∆εδοµένου ότι µέχρι σήµερα ως παράγοντες της ευρωπαϊκής ενοποίησης έχουν αναδειχτεί
υποκείµενα µάλλον γραφειοκρατικής και αριστοκρατικής σύνθεσης, όπως τα όργανα των
Κοινοτήτων καθώς και οι οικονοµικές και επιστηµονικές ελίτ, το καινούριο και ποιοτικά
διαφορετικό στοιχείο που η αναγνώριση των κοµµάτων ως παραγόντων ευρωπαϊκής ενοποίησης
κοµίζει είναι η συµπερίληψη των ευρωπαίων πολιτών. Η ενσωµάτωση και ενεργητική παρουσία
των τελευταίων στη διαδικασία της ενοποίησης µπορεί να προσδώσει στο ευρωπαϊκό εγχείρηµα
την απαραίτητη νοµιµοποίηση69 αλλά και την οραµατική πνοή που φαίνεται να του λείπει αλλά
και να δώσει ζωτική ώθηση στη διαδικασία αυτή. Κατ’ αυτή την έννοια, µπορεί να συναχθεί ότι η
κανονιστική εµβέλεια του άρθρου 191 δεν καλύπτεται σε περίπτωση που η ενοποιητική
λειτουργία των ΕΠΚ περιορίζεται στη δράση τους ως γραφειοκρατικών ελίτ και µόνο. Η
αντιµετώπιση της ευρωπαϊκής ενοποίησης ως ζητήµατος, ανοιχτού σε συζήτηση και διαβούλευση
και ως αντικειµένου ιδεολογικών προτιµήσεων, και όχι ως γραφειοκρατικής και µονόδροµης
διαδικασίας κρινόµενης µε βάση τεχνοκρατικά και µόνο κριτήρια οικονοµικής κυρίως φύσης,
καθώς η κινητοποίηση και συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών στη διαµόρφωση της ιστορικής
στιγµής συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία δηµοκρατικής διακυβέρνησης και ενεργοποίησης της
πολιτικής σφαίρας στα ευρωπαϊκά τεκταινόµενα.
β.

∆ηµιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης
Το δεύτερο λειτουργικό χαρακτηριστικό των ΕΠΚ που τυποποιείται κανονιστικά στο

άρθρο 191 ΣΕΚ είναι η συµβολή των κοµµάτων στη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής συνείδησης. Η
έννοια της ‘συνείδησης’, και µάλιστα της ευρωπαϊκής, αλλά και η κανονιστική πρόβλεψη αυτής της
αποστολής των ΕΠΚ γεννούν ερωτήµατα και προβληµατισµό. Η έννοια της συνείδησης είναι
πολύπτυχη, λειτουργεί εν πολλοίς στο συλλογικό φαντασιακό και προϋποθέτει την αίσθηση

69

Τη σηµασία των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων ως όρων αναγκαίων για τη διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού
αντιπροσωπευτικού συστήµατος αλλά και την ανάδυση µιας νέας µορφής πρωτογενούς δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισηµαίνει ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, όπ.π. (υποσ. 17), 56.
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‘ότι το άτοµο ανήκει σε µια (πολιτική) κοινότητα, την πεποίθηση ότι τα κοινά πράγµατα της κοινότητας
αυτής το αφορούν και άρα την ετοιµότητα δραστηριοποίησής του µε σκοπό τη λύση των κοινών
προβληµάτων και τη διαµόρφωση ενός κοινού µέλλοντος. Στην περίπτωση της ευρωπαϊκής
συνείδησης, η οποία λειτουργεί όχι αποκλείοντας αλλά συµπληρώνοντας την εθνική και την
τοπική, η αίσθηση αυτή, η συνείδηση δηλαδή του ‘εµείς’, εδράζεται στη διάθεση υπέρβασης των
εθνικών, κρατικών και τοπικιστικών διαφορών και τονισµού των οµοιοτήτων πάνω από σύνορα.
Συνεπάγεται την αντίληψη περί κοινότητας συµφερόντων, δηλαδή την υπέρβαση των εθνικών και
κυρίως των εθνικιστικών λογικών και πρακτικών, και αποτελεί έτσι προϋπόθεση ενδυνάµωσης και
ενσάρκωση της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας.
Κατά δεύτερο λόγο, η πρόβλεψη του λειτουργικού αυτού στοιχείου προβληµατίζει στο
βαθµό που ενέχει στόχευση και άρα εµµέσως µπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει την ελευθερία
των κοµµάτων να επιλέγουν τους πολιτικούς τους στόχους. Η σκέψη αυτή έρχεται εν µέρει σε
αντίθεση µε το προηγούµενο συµπέρασµα, ότι δηλαδή η ενοποιητική λειτουργία δεν αποτελεί
τελεολογικό χαρακτηριστικό των ΕΠΚ καθώς θα ήταν πολιτικά και λογικά παράδοξος ο
συνδυασµός απόρριψης της ενοποιητικής διαδικασίας αφενός και δηµιουργίας ευρωπαϊκής
συνείδησης αφετέρου, αφού η τελευταία αποτελεί ακριβώς την ‘υποκειµενική πλευρά’70 της
πρώτης. Αποκαλύπτεται συνεπώς η αναγκαστική ιστορική ‘µεροληψία’ της νοµικής ρύθµισης, η
οποία προφανώς ευνοεί τα φιλικά προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση πολιτικά κόµµατα και
υπογραµµίζει την αρχική µας παρατήρηση σχετικά µε τη σηµασία του δικαίου ως ατµοµηχανής
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
γ.

Η έκφραση της πολιτικής βούλησης των ευρωπαίων πολιτών
Πρόκειται για την κλασική λειτουργία των πολιτικών κοµµάτων στις εθνικές έννοµες τάξεις,

τη διαµόρφωση δηλαδή, έκφραση και µεταφορά της πολιτικής βούλησης του λαού. Τα καινοφανή
στοιχεία που το άρθρο 191 εισφέρει στην κλασική και ιδεοτυπική αυτή λειτουργία

70

D. TSATSOS, ‘Die institutionelle Entwicklung in der EU und die Rolle der politischen Parteien im deutschen
und europäischen Verfassungsleben’, Mitteilungen des Instituts für Deutsches und Europäisches Parteienrecht, 4/1994,
75 (80).
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είναι αφενός η ευρωπαϊκή διάσταση των κοµµάτων και του υποκειµένου που αυτά καλούνται να
εκφράσουν, και αφετέρου η αντικατάσταση του κλασικού όρου ‘λαός’ µε τον ιστορικά λιγότερο
φορτισµένη όρο ‘πολίτες’. Ευνόητο βέβαια ότι, η «βούληση των πολιτών της Ένωσης», όπως
ακριβώς και η «λαϊκή βούληση», δεν συνιστά µια υπαρκτή και απτή, αλλά ούτε και µία
αδιάσπαστη και οµοιογενή οντότητα, παρά µάλλον το απαύγασµα µιας πλειάδας πολιτικών και
ιδεολογικών απόψεων, προσδοκιών και συµφερόντων, συγκροτηµένων σε πολιτική πρόταση µέσω
µιας διαδικασίας διαβούλευσης και σύνθεσης. Η αναφορά στους ευρωπαίους πολίτες, πέρα και
πάνω από εθνικές διαφορές φανερώνει την εύνοια της συγκεκριµένης ρύθµισης όχι µόνον υπέρ της
δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και µιας υπερεθνικής κοινωνίας των πολιτών αλλά εν
τέλει ενός ευρωπαϊκού λαού, µε την πολιτική του όρου έννοια.

71

Η σταδιακή ανάδυση ενός

συλλογικού πολιτικού υποκειµένου, σε συµβολικό κυρίως επίπεδο, και η από αυτό αντλούµενη
νοµιµοποίηση βρίσκεται σε άµεση σχέση µε το ρυθµό και το βαθµό οµοσπονδίωσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΙV. …ΚΑΙ Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στο κεφάλαιο αυτό θα ‘µετρηθούν’ τόσο οι υφιστάµενοι κοµµατικοί σχηµατισµοί
ευρωπαϊκής διάστασης όσο και ο προτεινόµενος κανονισµός του Συµβουλίου που αφορά τη
διάπλαση του άρθρου 191 ΣΕΚ µε τα κανονιστικά συµπεράσµατα που εξήχθησαν παραπάνω. Με
τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε σε δύο κατά βάση ερωτήµατα: πρώτον, αν
οι σηµερινοί κοµµατικοί σχηµατισµοί αποτελούν ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα µε την έννοια του
άρθρου 191 ΣΕΚ και επιτελούν τις λειτουργίες που µόλις σκιαγραφήθηκαν, και δεύτερον, αν ο
προτεινόµενος κανονισµός περισώζει και διαφυλάσσει το κανονιστικό περιεχόµενο και την
πολιτικοδικαιική στόχευση του άρθρου 191 ΣΕΚ.
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W. KAUFMANN-BÜHLER, ‘Artikel 138a (Politische Parteien)’, όπ.π. (υποσ. 43), 1014, αρ. περ. 2.
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Στην ιστορία των διεθνικών και υπερεθνικών πολιτικών οργανώσεων72 εµφανίζονται
καταρχάς οι διάφορες ‘διεθνείς’, µε πρώτη τη σοσιαλιστική73, λόγω της προσήκουσας στην
υπερεθνική αντίληψη ιδεολογίας των σοσιαλιστικών κοµµάτων, ενώ στη συνέχεια δηµιουργούνται
η φιλελεύθερη και η χριστιανοδηµοκρατική. Οι σχηµατισµοί αυτοί, που σκοπό είχαν τη
συνεργασία και το συντονισµό της δράσης των κοµµάτων της ίδιας ιδεολογίας, δεν διέθεταν
δεσµευτικά προγράµµατα και συγκεκριµένους πολιτικούς στόχους. Παρά την ποιοτική διαφορά
µεταξύ του διεθνούς πεδίου στο οποίο οι λειτουργούσαν, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
παρουσιάζει στοιχεία πολιτικής ολοκλήρωσης, οι διεθνείς µπορούν να ειδωθούν ως ‘πρόγονοι’ των
ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων, ακριβώς γιατί αποδεικνύουν ή πάντως προϋποθέτουν την
ύπαρξη του ‘πολιτικού’ πέρα και πάνω από το κράτος, µε άλλα λόγια διαρρηγνύουν την
ασφυκτική σύνδεση µεταξύ πολιτικής δράσης και συγκεκριµένης Πολιτείας.
Το υπερεθνικό πολιτικό στοιχείο εκφράζεται στη συνέχεια στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων µε το σχηµατισµό υπερεθνικών κοινοβουλευτικών οµάδων74 στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο75, από τους κόλπους

Βλ. E. KUPER, Transnationale Parteienbünde zwischen Partei- und Weltpolitik, µε τη συνεργ. Uwe Jun, Frankfurt a.M.
/ Berlin / Bern / New York / Paris / Wien 1995, passim· DEINZER, όπ.π. (υποσ. 62), 23επ.
73 Βλ. σχετικά ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ / ΞΗΡΟΥ / ΤΑΣΣΗ, όπ.π. (υποσ. 3),73επ. µε περαιτέρω βιβλιογραφία.
74 Βλέπε σχετικά H. KJEKSHUS, The parties against the states: pre-federal party alignments in the European Community,
Syracuse University 1966 (83επ.)· G. PRIDHAM/ P. PRIDHAM ‘Transnational Parties in the European
Community I: The Party Groups in the European Parliament’, σε S. HENIG, (επιµ.) Political Parties in the
European Community, London 1979, 245 (247επ.)· F. ATTINÁ, ‘The voting behaviour of the European
Parliament Members and the problem of the Europarties’, European Journal of Political Research, 1990, 557
(559επ.)· HIX /LORD, όπ.π. (υποσ. 40), 12. Ο Π. ΣΤΑΓΚΟΣ, Η δεύτερη άµεση εκλογή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη και η δυναµική του κοµµατικού φαινοµένου στον κοινοτικό χώρο: µια
συνθετική επισκόπηση, ΕΕΕ∆ 1/1984, 144 (146) χαρακτηρίζει µάλιστα ‘ηρωική περίοδο’ τα πρώτα δέκα χρόνια
των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά µε την ανάπτυξη του κοµµατικού φαινοµένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
75 Είναι έτσι χαρακτηριστικό ότι ήδη στη Συµβουλευτική Συνέλευση της Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα το
1952 οι 78 συνολικά αντιπρόσωποι των κρατών µελών κάθισαν ανάλογα µε τις πολιτικές τους τοποθετήσεις και
όχι µε την εθνική τους προέλευση. Η ‘οριζόντια’ αυτή διαφοροποίηση επαναλήφθηκε επιβεβαιώθηκε κατά
ψήφισαν κατά την εκλογή προέδρου του σώµατος.
72
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των οποίων ξεπηδά76 αργότερα η πρωτοβουλία δηµιουργίας πολιτικών σχηµατισµών, δηλαδή
συνοµοσπονδιών εθνικών πολιτικών κοµµάτων. Είναι αυτές ακριβώς οι συσσωµατώσεις που
αργότερα, µετά την εισαγωγή του άρθρου 191 ΣΕΚ, µετονοµάζονται σε ευρωπαϊκά πολιτικά
κόµµατα, και οι οποίες µας απασχολούν αµέσως παρακάτω.
2.

Τα σηµερινά ‘ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα’
Τα σηµερινά ‘ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα’ (Ε.Π.Κ.) είναι τα ακόλουθα:
α. Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα.77 Ιδρύθηκε στη Χάγη το Νοέµβρη του 1992 από

20 σοσιαλιστικά και σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα από τις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την
Κύπρο ως µετεξέλιξη του Συνδέσµου Σοσιαλιστικών και Σοσιαλδηµοκρατικών Κοµµάτων.
∆ικαίωµα να γίνουν µέλη έχουν τα σοσιαλιστικά και σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα από κράτη
µέλη καθώς και υποψήφια προς ένταξη κράτη.78 Την ιδιότητα του µέλους διατηρεί και η
κοινοβουλευτική οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέσσερα είναι τα όργανα που
προβλέπονται: το Συνέδριο, που είναι το ανώτατο όργανο του κόµµατος, το Προεδρείο, που
είναι το εκτελεστικό των αποφάσεων όργανο, συνεπικουρούµενο οργανωτικά από τη Γραµµατεία,
και η συνάντηση των αρχηγών κοµµάτων. Στις περιπτώσεις όπου το Συµβούλιο

R. HRBEK, ‘Europäische Parteienföderationen’, σε Piepers Wörterbuch zur Politik, D. NOHLEN (επιµ.), τόµος 3:
Europäische Gemeinschaft, Mόναχο 1984, 221· Τ. JANSEN, ‘Die europäischen Parteien’, σε WESSELS (επιµ.)
Jahrbuch der europäischen Integration 1994/95, Bόννη 1995, 255 (257 επ.).
77 Για την πορεία του ΕΣΚ βλ. αναλυτικά ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ / ΞΗΡΟΥ / ΤΑΣΣΗ, όπ.π. (υποσ. 3), 84επ. και G.
MOSCHONAS, ‘Le parti des socialistes européens. Une genése difficile’, σε Les fédérations européennes de partis,
όπ.π. (υποσ. 66), 91.
78 Πρβλ. καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος (υιοθετήθηκε το 1992 και έκτοτε αναθεωρήθηκε
από το 2ο (Βαρκελώνη, 1995) και το 4ο (Μιλάνο 1999) συνέδριο του κόµµατος. Αποτυπωµένο σε
ΣΠΟΥΡ∆ΑΛΑΚΗ (επιµ.), Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα – Προκλήσεις και προοπτικές, όπ.π. (υποσ. 3), 141επ.
76

Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόµµατα

405

Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζει µε πλειοψηφία, προβλέπεται πλειοψηφική λήψη
αποφάσεων και εσωκοµµατικά.
β. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα79 ήδη νωρίτερα από τους άλλους ευρωπαϊκούς πολιτικούς
σχηµατισµούς είχε ενσωµατώσει στο όνοµά του τον όρο ‘κόµµα’. ∆έχεται ως µέλη κόµµατα από
τις χώρες της Κοινότητας ενώ συνδεδεµένα µέλη του είναι κόµµατα από υποψήφιες προς ένταξη
χώρες· τέλος, το καθεστώς του παρατηρητή απολαµβάνουν κόµµατα από τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες. Τα όργανά του είναι: το Συνέδριο, το Προεδρείο, η ∆ιάσκεψη των αρχηγών
κοµµάτων και κυβερνήσεων, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας. Τις πολιτικές αποφάσεις
λαµβάνει το Συνέδριο. Σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κοµµατικές οργανώσεις, το
Λαϊκό Κόµµα απονέµει την ιδιότητα του µέλους και, επιλεκτικά βέβαια, σε φυσικά πρόσωπα και
σε άλλες οργανώσεις, χωρίς ωστόσο δικαίωµα ψήφου.
γ. Το Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο, ∆ηµοκρατικό και Μεταρρυθµιστικό Κόµµα80 ιδρύθηκε το
∆εκέµβρη του 1993 ως µετεξέλιξη της οµώνυµης συνοµοσπονδίας µε όργανα τη Συνάντηση των
αρχηγών κοµµάτων, το Προεδρείο, το Συµβούλιο και το Συνέδριο⋅ την εργασία των οργάνων
υποστηρίζει ο Γραµµατέας. Μέλη του είναι κόµµατα µε ανάλογη ιδεολογία ανεξάρτητα από το
αν το κράτος από το οποίο προέρχονται είναι ή όχι µέλος της ΕΕ. Το υπερεθνικό στοιχείο είναι
πιο έντονο εδώ από ότι στα άλλα κόµµατα, καθώς η εκπροσώπηση στα όργανα εξαρτάται από το
ποσοστό που το κάθε κόµµα έχει λάβει στις ευρωεκλογές και όχι από τον αριθµό εδρών του στο
Ευρωκοινοβούλιο, αριθµός που διαστρεβλώνει την πραγµατική δύναµη των κοµµάτων λόγω των
διαφορετικών εκλογικών συστηµάτων.
δ. Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Πράσινων Κοµµάτων81 ιδρύθηκε το 1993 και σε αντίθεση µε
τα προηγούµενα σχήµατα δεν έχει ονοµαστεί ‘κόµµα’ παρότι τα χαρακτηριστικά λειτουργίας

Βλ. P. DELWIT, ‘Le parti populaire européen: étapes et analyse d’une mutation’, σε Les fédérations européennes de
partis, όπ.π. (υποσ. 66), 107.
80 Βλ. σχετικά C. SANDSTRÖM, ‘Le parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs. De la coopération à
l’ intégration’, σε Les fédérations européennes de partis, όπ.π. (υποσ. 66), 123.
81 Βλ. σχετικά C. VAN DE WALLE, ‘La fédération européenne des partis verts: une organisation plûtot
européenne qu’ écologiste?’, σε Les fédérations européennes de partis, όπ.π. (υποσ. 66), 141.
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της δεν παρουσιάζουν ποιοτικές διαφορές από αυτά των προαναφερθέντων ‘κοµµάτων’. ∆έχεται
ως µέλη κόµµατα από όλα τα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, γεγονός που αντανακλά
τον προσανατολισµό της συνοµοσπονδίας στην ευρύτερη Ευρώπη παρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για την τελευταία ευνοείται εξάλλου, κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού, η δηµιουργία µιας
κοµµατικής δοµής στο πλαίσιο της οµοσπονδίας. Έχει έδρα τη Βιέννη, σε αντίθεση µε τις
υπόλοιπες οµοσπονδίες κοµµάτων που εδρεύουν στις Βρυξέλλες. Όργανα της οµοσπονδίας είναι
το Συνέδριο, ανώτατο όργανο που λαµβάνει αποφάσεις µε πλειοψηφία δύο τρίτων, και το
Συµβούλιο, που συντονίζει και εκλέγει την Επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί την οµοσπονδία προς
τα έξω και αποτελείται από το Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία, δύο εκπροσώπους και πέντε µέλη.
3.

Τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών κοµµατικών σχηµατισµών

α.

Κόµµατα κοµµάτων
Η πρώτη ουσιαστική διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών κοµµατικών σχηµατισµών από την

έννοια του ‘κόµµατος’, όπως αυτή διαµορφώθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική και νοµική
πραγµατικότητα, είναι ο χαρακτήρας τους ως ‘κόµµατα κοµµάτων’, ως συνοµοσπονδίες δηλαδή
εθνικών κοµµάτων που δεν επιτρέπουν την άµεση και αυτόνοµη συµµετοχή φυσικών προσώπων.
Η τελευταία δεν αποτελεί απλώς ιστορικά διαµορφωµένο χαρακτηριστικό των κοµµάτων αλλά
ουσιώδη προϋπόθεση επιτέλεσης του ρόλου τους ως διαµεσολαβητικών µηχανισµών µεταξύ
κράτους και κοινωνίας και παραγόντων νοµιµοποίησης του πολιτικού συστήµατος. Η δόµηση
αυτή των σηµερινών ευρωπαϊκών κοµµατικών σχηµατισµών µπορεί να εξηγηθεί µέχρις ενός
βαθµού βάσει του ίδιου του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως καταρχήν ένωσης κρατών. Η
ίδια η Ένωση έχει ωστόσο ξεπεράσει προ πολλού το στάδιο αυτό και έχει µεταβληθεί και σε
ένωση πολιτών, όπως αποδεικνύουν, µεταξύ άλλων, η εισαγωγή της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και η
άµεση ισχύς του κοινοτικού δικαίου. Ενόψει αυτών των δεδοµένων καταδεικνύεται, για µια

Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόµµατα

407

ακόµη φορά, το έλλειµµα πολιτικής που διατρέχει τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και τονίζει την αναγκαιότητα της ανάληψης ενεργού ρόλου από τα πολιτικά υποκείµενα στη
διαδικασία αυτή, ο οποίος µπορεί να τονώσει το δηµοκρατικό χαρακτήρα της ενοποίησης.
Έστω και ως οµοσπονδίες, τα ευρωπαϊκά ‘κόµµατα’ παρουσιάζουν µία µειωµένης έντασης
οµογενοποίηση στο εσωτερικό τους και δύσκολα θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι έχουν
περάσει από τη φάση της ‘συνεργασίας’ στη φάση της ‘ενοποίησης’.82 Ενώ η ‘συνεργασία’
ανέχεται ακόµη την αποκλειστική συµµετοχή των εθνικών κοµµάτων ως µελών του υπερεθνικού
σχηµατισµού, επιτρέποντας πάντως την ατοµική συµµετοχή φυσικών προσώπων, παραλλήλως ή
σωρευτικά προς τη συµµετοχή τους στο εθνικό κόµµα, η ‘ενοποίηση’ ως ανώτατη βαθµίδα
προϋποθέτει αναγκαστικά την αυτόνοµη συµµετοχή ατόµων. Η χαλαρότητα της συνύπαρξης των
εθνικών κοµµάτων καθρεφτίζεται και στον τρόπο λήψης των εσωκοµµατικών αποφάσεων, ο
οποίος εντάσσεται επί το πλείστον στο συναινετικό µοντέλο, όπως αποκαλύπτει το γεγονός ότι
ακόµη και σε περιπτώσεις που σύµφωνα µε το καταστατικό η απόφαση µπορεί να ληφθεί
πλειοψηφικά, επιδιώκεται διευρυµένη συναίνεση.83 Γίνεται συνεπώς φανερό ότι οι ευρωπαϊκές
οµοσπονδίες κοµµάτων υπολείπονται αισθητά της εµβάθυνσης και διεύρυνσης, από άποψη
αρµοδιοτήτων, που η ίδια η Κοινότητα γνώρισε την τελευταία δεκαετία. 84

Πρβλ. O. NIEDERMAYER, Europäische Parteien? Zur grenzüberschreitenden Interaktion politischer Parteien im Rahmen
der Europäischen Gemeinschaft, Frankfurt a.M. 1983, 30, ο οποίος διακρίνει τρεις βαθµίδες διάδρασης µεταξύ
πολιτικών κοµµάτων, την επαφή, τη συνεργασία και την ενοποίηση.
83 O. NIEDERMAYER, ‘Die Europäisierung der Parteienlandschaft’, σε A. Maurer / B. Thiele (επιµ.),
Legitimationsprobleme und Demokratisierung der Europäischen Union, Marburg 1996, 85 (89).
84 Μια εξήγηση της αδυναµίας αυτής επιχειρεί ο Ch. LORD, ‘Les partis politiques et l’ Union européenne. Quel
type de concurrence imparfaite?’ σε Les fédérations européennes de partis, όπ.π. (υποσ. 66), 39.
Η Ε.-Ε.
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, ‘Η δυναµική του ρόλου των ελληνικών πολιτικών κοµµάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο’, σε
Ένωση Νέων Επιστηµόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών (Ε.Ν.Ε.Ε.Σ.), Είκοσι χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση: Απολογισµός και προοπτικές, Αθήνα-Κοµοτηνή 2002, 47 (52), θεωρεί ότι η ενδυνάµωση των
ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων θα σήµαινε αποδυνάµωση των εθνικών πολιτικών κοµµάτων, γεγονός που,
όπως παρατηρεί, σε εθνικό πολιτικό επίπεδο δεν είναι επιθυµητό. Η ίδια θεωρεί ότι «η σχέση µεταξύ των
ευρωπαϊκών πολιτικών οµάδων και των εθνικών πολιτικών κοµµάτων αποτελεί έκφραση της διαµάχης ανάµεσα
στο Έθνος-Κράτος και τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορθότερη βρίσκουµε τη θέση του K. M.
JOHANSSON, ‘Vers une théorie des fédérations européennes de partis’ σε P. DELWIT, E. KÜLAHCI ΚΑΙ C.
VAN DE WALLE, Les fédérations européennes de partis, Organisation et influence, Βρυξέλλες 2001, 21 (22), ο οποίος
αντιµετωπίζει τις ευρωπαϊκές οµοσπονδίες κοµµάτων ως συνδέσµους του εθνικού / κυβερνητικού και του µη
εθνικού / µη κυβερνητικού στοιχείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
82
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β.

Χρηµατοδότηση
Η χρηµατοδότηση κάθε ευρωπαϊκού κόµµατος προέρχεται από τις εισφορές των

κοµµάτων-µελών του και κυρίως της αντίστοιχης κοινοβουλευτικής οµάδας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, µε την οποία διατηρεί στενούς δεσµούς, λόγω ακριβώς της οικονοµικής
εξάρτησής του απ’ αυτήν. Η κοινοβουλευτική οµάδα προσφέρει εξάλλου στο κόµµα και υλικές
παροχές, όπως φιλοξενία στα γραφεία της στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και συνεργάτες επισήµως
απασχολούµενους στην Οµάδα.85 Οι παροχές αυτές των κοινοβουλευτικών οµάδων προς τα
ευρωπαϊκά κόµµατα κινούνται ωστόσο σε µια ‘νοµική γκρίζα ζώνη’.86 Τα προβλήµατα
χρηµατοδότησης, και όχι µόνο, επιτείνει και η έλλειψη νοµικής προσωπικότητας των ευρωπαϊκών
κοµµατικών σχηµατισµών.87
Η ειδική Έκθεση 13/2000 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε τις δαπάνες των
πολιτικών οµάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου88 άσκησε κριτική στη µεταφορά πιστώσεων
των κοινοβουλευτικών πολιτικών οµάδων προς τις ευρωπαϊκές πολιτικές οργανώσεις, ειδικότερα
στη χρηµατοδότηση των κοµµάτων µε επιδοτήσεις και προσωπικό. Το ελεγκτικό Συνέδριο
θεωρεί µη σύννοµη αυτή τη διαδικασία λόγω έλλειψης ειδικής νοµικής βάσης. Ακολουθώντας τις
συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Κοινοβούλιο89 ενέγραψε το σύνολο της
χρηµατοδότησης για τις πολιτικές

85 PAPADOPOULOU,

όπ.π. (υποσ. 37), 101.
JASMUT, όπ.π. (υποσ. 31), 246.
87 Σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί η έλλειψη αυτή βλ. και DORGET, όπ.π. (υποσ. 66), 68.
88 Doc. 9560/2000, ΕπΕφΕΚ C 181 της 28/06/2000, 1.
89 Ήδη νωρίτερα το Προεδρείο του Κοινοβουλίου είχε εγκρίνει ενδιάµεσους κανόνες, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ
τον Ιανουάριο 2001 και απέβλεπαν σε µεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότητα αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση
αυτών των πιστώσεων.
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οµάδες σε ένα κονδύλιο του προϋπολογισµού90, ενώ κατά τη διαδικασία του προϋπολογισµού
200191, δηµιούργησε τη θέση Β3-500Ν (Συνεισφορές στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα) στον
προϋπολογισµό της Επιτροπής µε µια εγγραφή π.υ. (προς υπόµνηση) προκειµένου να υπάρχει
δηµοσιονοµική ονοµατολογία σε περίπτωση έγκρισης της αιτηθείσας νοµικής βάσης.
4.

Υπαγωγή των υπαρχόντων κοµµατικών σχηµατισµών στο άρθρο 191 ΣΕΚ
Ενόψει των παραπάνω συµπερασµάτων σχετικά µε την έννοια του ‘κόµµατος’, έτσι όπως

αυτή διαµορφώθηκε στις εθνικές συνταγµατικές τάξεις, των λειτουργιών που το άρθρο 191
αναθέτει στα ΕΠΚ, και της φύσης των σηµερινών ευρωπαϊκών κοµµατικών σχηµατισµών τίθεται
το ερώτηµα, αν οι τελευταίοι µπορούν να θεωρηθούν ‘κόµµατα’ µε την έννοια του άρθρου 191.
Κατά της υπαγωγής αυτής συνηγορεί η απουσία άµεσης συµµετοχής φυσικών προσώπων, που
αφενός αφαιρεί ένα ουσιώδες στοιχείο από τον πυρήνα της έννοιας ‘κόµµα’, αφετέρου στερεί από
τους ευρωπαϊκούς σχηµατισµούς τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τους στόχους του άρθρου 191.
Την αδυναµία αυτή ενισχύει και ο γραφειοκρατικός και ελιτίστικος χαρακτήρας τους, η στενή
σχέση εξάρτησής τους από τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές οµάδες και ο περιορισµένος βαθµός
συνοχής και διάδρασης που παρουσιάζουν, µε άλλα λόγια ο ελλειµµατικός υπερεθνικός και
συµµετοχικός τους χαρακτήρας.
Ωστόσο, µια τέτοια ερµηνεία, που θα αρνούνταν την ιδιότητα του ‘κόµµατος σε ευρωπαϊκό
επίπεδο’ στους υπάρχοντες κοµµατικούς σχηµατισµούς,

Θέση 3701: «δαπάνες γραµµατείας, τρέχουσες διοικητικές δαπάνες και δαπάνες που αφορούν τις πολιτικές
δραστηριότητες και τις δραστηριότητες πληροφόρησης των πολιτικών οµάδων και των µη εγγεγραµµένων
µελών».
91 Τον Οκτώβριο του 1999 καταργήθηκε η θέση p.m. Β3-500 του προϋπολογισµού 2000, η οποία προοριζόταν για
τη χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών κοµµάτων. Με επιστολή της 21.02.2000 οι πρόεδροι των πολιτικών οµάδων
ΕΛΚ/Ε∆, ΕΣΚ, ΦΙΛ και Πράσινοι, κάλεσαν τον Πρόεδρο της Επιτροπής Romano Prodi να υποβάλει
πρόταση για έκδοση κανονισµού του Συµβουλίου, όπου επισυναπτόταν πρόταση καταστατικού ΕΠΚ. Η
επιτροπή ανταποκρίθηκε στις προτάσεις του Κοινοβουλίου προβάλλοντας ως πρώτο βήµα κατά τη
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη 2000, µε την υποστήριξη των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου Elmar Brok και
∆ηµήτρη Τσάτσου, πρόταση για τη συµπλήρωση του άρθρου 191.
90
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θα στερούσε το άρθρο 191 από οποιαδήποτε πρακτική σηµασία92, θα αναιρούσε εντελώς τις
σηµάνσεις της ιστορικής ερµηνείας, η οποία αποκαλύπτει τη σχέση του 191 µε τις υφιστάµενες
κοµµατικές οµοσπονδίες, αλλά και θα υπέσκαπτε τις φιλοδοξίες της τελεολογικής θεώρησης που
προϋποθέτει την ύπαρξη υποκειµένων ικανών, έστω και σε µια προοπτική χρόνου, να
ενδυναµώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ευρωπαϊκή δηµοκρατία. Εξάλλου, πίσω από
µία τόσο ‘απαιτητική’ νοµική ερµηνεία ελλοχεύει η αντίληψη ότι το δίκαιο θα µπορούσε, αν το
απαιτούσε, να ‘δηµιουργήσει’ εκ του µηδενός ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα µε τα
χαρακτηριστικά που το άρθρο 191 προϋποθέτει. Μια τέτοια αντίληψη όµως όχι µόνο υπερεκτιµά
τη δύναµη του Κανονιστικού τόσο, ώστε τελικά να την υποσκάπτει, αλλά και υποβαθµίζει τα
πολιτικά κόµµατα σε ‘όργανα’ της πολιτικής κοινότητας αναιρώντας την πρωταρχική κοινωνική
τους υφή, άρα µειώνοντας τελικά, και παρά την αρχική πρόθεσή της, τη σηµασία τους.
Κινούµενοι ανάµεσα στις συµπληγάδες των δύο παραπάνω θεωρήσεων και προκειµένου να
περιφρουρήσουµε την κανονιστική δύναµη και του πραγµατικού93 και του κανονιστικού94,
καταλήγουµε στην άποψη ότι οι σηµερινοί κοµµατικοί σχηµατισµοί υπάγονται καταρχήν στο
άρθρο 191 ΣΕΚ. Σκοπός της υπαγωγής αυτής είναι να αποτελέσουν οι σχηµατισµοί αυτοί το

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο K. HESSE, ‘Die verfassungsrechtliche Stellung der politischen Parteien im
modernen Staat’, σε VVDStRL 1959, 11 (12), έγραφε ότι δεν έχει νόηµα η ενασχόληση της επιστήµης του
δικαίου του κράτους, η οποία αυτοορίζεται ως κανονιστική επιστήµη, ούτε µε έναν κανόνα δικαίου που δεν
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα ούτε µε µια πραγµατικότητα που δεν καλύπτεται από έναν κανόνα δικαίου,
κατέτασσε τα πολιτικά κόµµατα στη δεύτερη κατηγορία. Σήµερα, αν κανείς δεχόταν ότι δεν υπάρχουν συλλογικά
υποκείµενα που να υπάγονται στον κανόνα δικαίου του άρθρου 191 ΣΕΚ, το άρθρο αυτό θα αποτελούσε έναν
κανόνα δικαίου χωρίς πραγµατικό περιεχόµενο. Με άλλα λόγια από την κατάσταση όπου τα πολιτικά κόµµατα
αποτελούσαν έναν κοινωνικό αποκλειστικά θεσµό χωρίς νοµική υπόσταση θα έλεγε κανείς ότι έχουµε περάσει στη
φάση όπου τα ευρωπαϊκά πλέον πολιτικά κόµµατα αποτελούν αποκλειστικά και µόνον µια νοµική ρύθµιση χωρίς
καµία αντιστοιχία στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
93 G. JELLINEK, Allgemeine Staatslehre, 1905, 4. Auflage, Bad Homburg v.d.H./ Berlin / Zürich 1966, 329.
94 W. HENNIS, Meinungsforschung und repräsentative Demokratie, Tübingen 1957, 52.
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πρώτο υλικό και τη βάση εκκίνησης προκειµένου να εξυπηρετηθεί αποτελεσµατικότερα η
τελεολογία της νοµικής ρύθµισης και της θεσµικής εγγύησης που προσφέρεται για το σκοπό αυτό.
Με άλλα λόγια, η καταρχήν υπαγωγή αποσκοπεί στο µετασχηµατισµό των κοµµατικών
οµοσπονδιών κατά τρόπο που να υπηρετείται και να προωθείται η δηµοκρατία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Υιοθετείται συνεπώς εδώ η αντίληψη ότι το δίκαιο δύναται και νοµιµοποιείται να
λειτουργήσει δηµιουργικά και διαπλαστικά επηρεάζοντας την κοινωνική και πολιτική
πραγµατικότητα, υπό την προϋπόθεση όµως ότι έχει την πραγµατικότητα αυτή ως αφετηρία και
ως υλικό µορφοποίησης και µετασχηµατισµού. Από αυτή την οπτική γωνία, καθοριστικό στοιχείο
καθίσταται η ειδικότερη νοµική ρύθµιση που θα εξειδικεύσει τη συνταγµατικής υφής πρόβλεψη
του άρθρου 191 και θα καθορίσει την αποτελεσµατικότητα της τελευταίας. Στη ρύθµιση αυτή
εναπόκειται να θέσει ως προϋποθέσεις αναγνώρισης χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε να ωθήσει τους
σηµερινούς κοµµατικούς σχηµατισµούς να µετασχηµατιστούν προκειµένου να απολαµβάνουν της
νοµικής κάλυψης αλλά και της υλικής συνδροµής που το άρθρο 191 επιτρέπει. Ενόψει και αυτής
της σηµασιοδότησης, καθίσταται αναγκαία η κριτική αποτίµηση του προτεινόµενου κανονισµού
σχετικά µε την ύπαρξη, λειτουργία και χρηµατοδότηση των ‘πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο’.
Β.

Η διάπλαση του άρθρου 191 ΣΕΚ: Ο κανονισµός του Συµβουλίου

1.

Η επιχειρησιακή ρήτρα του άρθρου 191 ΣΕΚ
Όπως ήδη επισηµάνθηκε παραπάνω, το άρθρο 191 έχει µεν άµεση και δεσµευτική ισχύ, η

γενική του όµως διατύπωση παρότι δεν επιβάλλει νοµικά, ευνοεί δικαιοπολιτικά την εξειδίκευση
και διάπλασή του.95 Το πρώτο ερώτηµα που τίθεται ενόψει του άρθρου 5 (πρώην 3Β) ΣΕΚ
αφορά στην πιθανή νοµική βάση µιας τέτοιας εξειδίκευσης.96 Μέχρι τη θέση σε ισχύ της

95
96

ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΞΗΡΟΣ / ΤΑΣΣΗΣ, όπ.π. (υποσ. 3), 55.
Η απαίτηση για συγκεκριµένη πρόβλεψη νοµικής βάσης απορρέει από την οργανωτική αρχή των κατά
παραχώρηση αρµοδιοτήτων που ισχύει στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, σύµφωνα µε την οποία οι τελευταίες έχουν
εκείνες µόνον τις αρµοδιότητες που σαφώς τους έχουν ανατεθεί (άρθρο 5 εδ. α ΣΕΚ) ενώ την αρµοδιότητα της
αρµοδιότητας συνεχίζουν να έχουν τα κράτη µέλη. Τα όργανα της Κοινότητας νοµιµοποιούνται να
δραστηριοποιηθούν µόνο στα πλαίσια και εντός των ορίων των εξουσιών που τους παρέχονται από τη Συνθήκη
(άρθρο 7 παρ. 1 εδ. β ΣΕΚ) µε συγκεκριµένη πρόβλεψη που αφορά τόσο το αντικείµενο όσο και τη διαδικασία.
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Συνθήκης της Νίκαιας η νοµική αυτή βάση έπρεπε να αναζητηθεί σε άλλες διατάξεις, δεδοµένου
ότι το άρθρο 191 δεν περιλάµβανε επιχειρησιακή ρήτρα.97
Προτιµότερη, αντίθετα, παρουσιάζεται η λύση98 που υιοθετήθηκε µε τη Συνθήκη της
Νίκαιας, η προσθήκη δηλαδή στο άρθρο 191 µιας δεύτερης παραγράφου

Υπό τη Συνθήκη του Μάαστριχτ είχε υποστηριχθεί ότι νοµική βάση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των κοµµάτων
µπορεί να αποτελέσει το άρθρο 191 - που από µόνο του δεν αρκεί διότι δεν προβλέπει παραχώρηση
αρµοδιότητας σε συγκεκριµένο όργανο και διαδικασία λήψης µέτρων - σε συνδυασµό µε το άρθρο 308 ΣΕΚ
που προβλέπει µια γενική εξουσιοδότηση για την περίπτωση της έλλειψης ειδικής µε σκοπό την πραγµατοποίηση
ενός από τους στόχους της Κοινότητας στο πλαίσιο της Κοινής Αγοράς, βάσει µιας διασταλτικής ερµηνείας της
έννοιας της Κοινής αγοράς που περιλαµβάνει και τους στόχους του άρθρου 191 ΣΕΚ. Αυτή είναι η νοµική βάση
που αξιοποιείται στην πρόταση του Συµβουλίου COM/2000/0898, EE C 154 E της 29.05.2001. Σύµφωνα µε
τη µειοψηφική γνώµη του José Ribeiro e Castro στην έκθεση του Κοινοβουλίου: «Η επίκληση του άρθρου 308
είναι σαφώς βεβιασµένη και στερείται σοβαρότητας. Το κανονιστικό πλαίσιο σχετικά µε τη χρηµατοδότηση θα
υπάρχει µόνον µετά την κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας».
Είχαν ακόµη προταθεί, ως νοµική βάση και σε συνδυασµό πάντοτε µε το άρθρο 191, τα άρθρα 199 (σχετικά µε
τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), 190 παρ. 4 (σχέδιο κοινού ευρωπαϊκού εκλογικού συστήµατος),
94 και 95 ΣΕΚ (προσέγγιση νοµοθεσιών για τη λειτουργία της κοινής αγοράς). Καµία από τις παραπάνω
επιλογές ωστόσο δεν υπάκουε χωρίς περαιτέρω δογµατικές αντιρρήσεις στην κανονιστική αρχή της
παραχώρησης αρµοδιοτήτων. Ειδικότερα, το δικαίωµα αυτοοργάνωσης του Κοινοβουλίου (άρθρο 199) θα
µπορούσε να αποτελέσει νοµική βάση µόνον για τη χρηµατοδότηση κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων (π.χ. της
δραστηριότητας των πολιτικών οµάδων), όχι όµως για τις ευρύτερες λειτουργίες ενός πολιτικού κόµµατος, που
πρόκειται να δραστηριοποιείται και εκτός Κοινοβουλίου, ενώ ακόµη πιο στενό ήταν το περιθώριο του άρθρου
190 παρ. 4 ΣΕΚ. Βλ. σχετικά και Έκθεση Τσάτσου, όπ.π. (υποσ. 28), 14.
98 Η λύση αυτή είχε προταθεί ήδη από την ελληνική κυβέρνηση στην προηγούµενη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, δεν
είχε όµως τότε συµπεριληφθεί στη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Αποτελούσε εξάλλου την προκρινόµενη και
προτεινόµενη και εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λύση, όπως αποτυπώθηκε στα Ψηφίσµατά του του
1997 (της 20.01.1997, A4-0342/96, ΕπΕφΕΚ 1997 C20/27 βασισµένο στην έκθεση Τσάτσου) και 2000
(European Parliament’s proposals for the Intergovernmental Conference, της 13.04.2000, PE-232.758, A50086/2000).
97
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µε ρητή πρόβλεψη του αντικειµένου ρύθµισης και της διαδικασίας, η οποία ορίζει ότι: «Το
Συµβούλιο αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 καθορίζει το καθεστώς
των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως τους κανόνες για τη χρηµατοδότησή
τους». Η νοµική ρύθµιση του καθεστώτος των ΕΠΚ και της χρηµατοδότησής τους υπάγεται
συνεπώς στη διαδικασία της συναπόφασης, η οποία εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη δυνατή
συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.99
Επιπλέον συµπεριλήφθηκε στην Τελική Πράξη της ∆ιάσκεψης η δήλωση αριθµός 11
σχετικά µε το άρθρο 191 ΣΕΚ σύµφωνα µε την οποία:100
«Η ∆ιάσκεψη υπενθυµίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 191 δεν συνεπάγονται καµία
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και δεν επηρεάζουν της εφαρµογή των
σχετικών εθνικών συνταγµατικών διατάξεων.
Η χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον προϋπολογισµό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για την άµεση ή έµµεση
χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων σε εθνικό επίπεδο.
Οι διατάξεις σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων εφαρµόζονται, επί της
αυτής βάσεως, σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

Σε συνέχεια της συµπερίληψης της επιχειρησιακής ρήτρας της δεύτερης παραγράφου του
άρθρου 191 ΣΕΚ, η Επιτροπή ενέκρινε στις 13.02.2001, µετά από πολλαπλές οχλήσεις από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, π.χ. υπό τη µορφή προφορικών ή γραπτών ερωτήσεων προς την
Επιτροπή101, την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε το καταστατικό και τη

Πρόκειται για την εκδοχή που το ίδιο το Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του αλλά και στη ∆ιακυβερνητική της
Νίκαιας µέσω των αντιπροσώπων του Elmar Brok και ∆ηµήτρη Τσάτσου είχε υποστηρίξει ως την πλέον
ενδεδειγµένη λόγω της διευρυµένης δηµοκρατικής νοµιµοποίησης που εγγυάται αλλά και δεδοµένης της
άρρηκτης σχέσης µεταξύ κοµµάτων και Κοινοβουλίου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
100 Για ένα σχολιασµό της ∆ήλωσης αυτής βλ. Λ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, ‘Νοµική βάση για τη ρύθµιση του
καθεστώτος των ευρωπαϊκών κοµµάτων – προσθήκη δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 191 ΣΕΚ’, Ευρωπαϊκή
Έκφραση 40/2001, 28 (29).
101 Βλ. ενδεικτικά ΕπΕφEK C 370, 21.12.1999, 107· C 67, 01.03.2001, 60· C 235 E, 21.08.2001, 229· C 187 E,
03.07.2001, 88.
99
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χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων.102 Ο κανονισµός αυτός προτάθηκε
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 308103 που απαιτεί οµόφωνη απόφαση. Παρά τις
προσπάθειες της Βελγικής Προεδρίας104, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεν κατέληξε σε συµφωνία
λόγω τριών κυρίως θεµάτων, που θα αναφερθούν διεξοδικότερα παρακάτω, µε αποτέλεσµα η
διαδικασία ψήφισης του Κανονισµού να µείνει εκκρεµής.105 Και σε κάθε περίπτωση ο κανονισµός
αυτός θα ήταν προσωρινός, µε προβλεπόµενο χρόνο ζωής τα δύο έτη.
Μετά την κύρωση από όλα τα κράτη και τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Νίκαιας106, η
παράγραφος 2 του άρθρου 191 ΣΕΚ παραπέµπει στη διαδικασία της συναπόφασης (άρθρο 251
ΣΕΚ) που απαιτεί ειδική πλειοψηφία και προβλέπει ενεργότερη ανάµιξη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Επί της νέας αυτής νοµικής βάσης η Επιτροπή αναµένεται να καταθέσει κατά τη
διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας το πρώτο εξάµηνο του 2003 καινούρια πρόταση, στην οποία
όλα τα θέµατα είναι εκ νέου ανοικτά και θα γίνουν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης µεταξύ των
κρατών, έστω και αν είχαν αποτελέσει αντικείµενο συµφωνία στο προηγούµενο στάδιο.

COM (2001) 343 τελικό της 21.06.2001. Ακολούθησε πρόταση της Βελγικής Προεδρίας που παρουσιάστηκε
στο Συµβούλιο της 29/30 Οκτωβρίου 2001, doc. 12948/01, που δεν είχε ωστόσο καλύτερη τύχη από τις
προηγούµενες προτάσεις.
103 Το Συµβούλιο προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεων µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει
οµοφώνως τις κατάλληλες διατάξεις. Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ΕΚ Roquette Fréres, 1980, η παράβαση
διατάξεων των Συνθηκών που αφορά τη διαβούλευση µε τη Συνέλευση συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου και
καθιστά παράνοµη την πράξη που εκδόθηκε βάσει αυτής.
104 Βλ. Rapport de la Pr·ésidence belge (2ème semestre 2001) sur le travail du Groupe Affaires générales et les
relations avec le Parlement européen, doc. 3050/3868 της 27.02.2002, 9.
105 Η ισπανική Προεδρία (πρώτο εξάµηνο 2002) δήλωσε ότι, αν δεν υπάρξουν ενδείξεις συµφωνίας, θα παραδώσει
το φάκελο κλειστό στη ∆ανική Προεδρία (δεύτερο εξάµηνο 2002), η οποία δεν ήταν περισσότερο
αποτελεσµατική στην εύρεση λύσεων, µε συνέπεια το ζήτηµα να αναµένεται να ξανανοίξει κατά τη διάρκεια της
Ελληνικής Προεδρίας (πρώτο εξάµηνο 2003).
106 Τη στιγµή που ολοκληρώνεται το παρόν αποµένει η κύρωση της Συνθήκης από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο.
102
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Η πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου
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Προϋποθέσεις καταχώρισης ως ευρωπαϊκό κόµµα

i.

Πολιτικό κόµµα ή ένωση κοµµάτων

415

Καταρχάς ο κανονισµός107 κάνει λόγο για ευρωπαϊκό πολιτικό κόµµα ή µακράς διάρκειας
ευρωπαϊκή ένωση τέτοιων κοµµάτων. Επιλέγεται έτσι µια ευέλικτη θέση ως προς την έννοια του
‘πολιτικού κόµµατος’ και µε τον τρόπο αυτό τέµνεται το πρόβληµα της συµµετοχής ή µη
φυσικών προσώπων. Έµµεσα ωστόσο οµολογείται ότι ο όρος ‘κόµµα’ προϋποθέτει και
συνεπάγεται τέτοια συµµετοχή. Τίθεται έτσι το ερώτηµα αν η συµπερίληψη και ενώσεων
κοµµάτων στον κανονισµό είναι σύµφωνη µε το άρθρο 191 ΣΕΚ που κάνει λόγο µόνον για
‘κόµµατα’. Το ερώτηµα αυτό είναι πιο πειστικό να απαντηθεί αρνητικά. Με άλλα λόγια, ο
κανονισµός δεν νοµιµοποιείται να διευρύνει το πεδίο του άρθρου 191 προκειµένου να καλύψει και
άλλα υποκείµενα πλην των ‘πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο’. Αν τέτοια µπορεί να
θεωρούνται και καθαρά συνοµοσπονδιακές ενώσεις είναι ζήτηµα ερµηνείας. Εδώ υποστηρίζεται
η θέση ότι η έστω και έµµεση, δηλαδή µέσω των εθνικών συνιστωσών, συµµετοχή φυσικών
προσώπων είναι δικαιοπολιτικά επιβεβληµένη, όχι τόσο λόγω της σχηµατοποιηµένης σε εθνικό
επίπεδο έννοιας του κόµµατος ως ένωση προσώπων όσο λόγω του υπερεθνικού χαρακτήρα της
ίδιας της Ένωσης και των

Ο σχολιασµός που ακολουθεί αναφέρεται στην τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού COM/2001/0343 της
25/09/2001, όπ.π. (υποσ. 6), στην οποία έχουν γίνει δεκτές και οι περισσότερες των τροπολογιών που πρότεινε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την Έκθεση της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων (εισηγήτρια: Ursula
Schleicher) σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου που αφορά το καταστατικό και τη
χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων, τελικό Α5-0167/2001 της 03.05.2001. Ο προτεινόµενος
κανονισµός έχει, και λόγω της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Νίκαιας, προσωρινό χαρακτήρα, και, όπως
προβλέπει η Επιτροπή, θα λήξει τα τέλη του δεύτερου οικονοµικού έτους µετά την έναρξη ισχύος του. Η
Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει, µε βάση µια έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία του κανονισµού, νέα πρόταση
για τελική ρύθµιση. Η πρόταση του Κοινοβουλίου να ισχύσει ο κανονισµός έως την έναρξη ισχύος
µεταγενέστερου κανονισµού σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Νίκαιας προκειµένου να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο
δηµιουργίας νοµοθετικού κενού δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή. Όπου στο µεταγενέστερο σχέδιο κανονισµού
της Βελγικής Προεδρίας της 29/30.10.2001 (παραπέµπεται ως doc. 12948/01) έγιναν αλλαγές, αυτές
αναφέρονται ρητά.
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λειτουργικών στόχων που θέτει το άρθρο 191. Επιπλέον, η µη τυποποίηση, µέσω του κανονισµού,
της επέκτασης της θεσµικής εγγύησης του άρθρου 191 και σε ‘ενώσεις κοµµάτων’ διευκολύνει τον
ερµηνευτή και εφαρµοστή της συνταγµατικής επιταγής του άρθρου 191 να απονοµιµοποιήσει
οργανώσεις καθαρά συνοµοσπονδιακού χαρακτήρα που δεν προωθούν τη συµµετοχή των
ευρωπαίων πολιτών.
ii.

∆οµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
Σύµφωνα µε τον προτεινόµενο κανονισµό, απαραίτητες προϋποθέσεις κατάθεσης

καταστατικού από ευρωπαϊκό πολιτικό κόµµα και άρα καταχώρισής του ως τέτοιου είναι:
α) Να διαθέτει καταστατικό και πρόγραµµα, στο οποίο όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν
πρόσβαση (αιτιολογική σκέψη 2). Στη βελγική πρόταση, η προϋπόθεση αυτή εντάχθηκε στο
άρθρο 2, παρ. 1 του κανονισµού και συµπληρώθηκε από απαίτηση ρητής αναφοράς στο
καταστατικό των οργάνων που και των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν νοµικά το
ευρωπαϊκό κόµµα σε κάθε κράτος µέλος.
β) Να είναι εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 1, στοιχείο α). Στο σχέδιο της
29/30.10.2001 προστέθηκε ο όρος της υπερεθνικής δοµής, και συγκεκριµένα η παρουσία του
κόµµατος σε τουλάχιστον τρία κράτη µέλη προκειµένου να καταχωρηθεί ως ‘ευρωπαϊκό πολιτικό
κόµµα’. Η προϋπόθεση αυτή ωστόσο συνάντησε τη σθεναρή αντίδραση κάποιων κρατών µελών,
που υποστήριζαν ότι αρκεί η παρουσία και σε ένα µόνον κράτος µέλος. Σύµφωνα µε τα όσα
εκτέθηκαν παραπάνω θεωρούµε ότι η υπερεθνική δοµή αποτελεί sine qua non στοιχείο ενός
‘κόµµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο’ κατά την έννοια του 191 ΣΕΚ και συνεπώς σε καµιά
περίπτωση δεν νοµιµοποιείται ένα εθνικό κόµµα να αναγνωριστεί ως ευρωπαϊκό. Σε αντίθετη
περίπτωση θα καταργούνταν η διάκριση µεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού κόµµατος και µαζί της
θα αίρονταν η κανονιστική καινοτοµία της θεσµικής αναγνώρισης που εισάγει το άρθρο 191
ΣΕΚ.
γ) να έχει συστήσει πολιτική οµάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να προτίθεται να
συστήσει ή να συµµετέχει, σύµφωνα µε επίσηµη δήλωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε
τέτοια (άρθρο 1, στοιχείο β). Στο µεταγενέστερο σχέδιο κανονισµού της Βελγικής Προεδρίας
(doc. 12948/01, Annexe) η προϋπόθεση αυτή έχει αντικατασταθεί από τον όρο συµµετοχής του

Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόµµατα

417

κόµµατος (ή των µελών της ένωσης κοµµάτων) στις εκλογές για ανάδειξη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
δ) Να σέβεται στο πρόγραµµά και τις δραστηριότητές του τη δηµοκρατία, τα θεµελιώδη
δικαιώµατα και το κράτος δικαίου (άρθρο 1 στοιχείο γ) και την ελευθερία (προσθήκη στη
Βελγική πρόταση, άρθρο 2, παρ. 1, στοιχείο δ). Στην τελευταία πρόταση κανονισµού (άρθρο 3)
µάλιστα προβλέπεται κοινοβουλευτική διαδικασία πιστοποίησης ότι ένα ευρωπαϊκό κόµµα
συνεχίζει να πληρεί την παραπάνω προϋπόθεση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει µε
πλειοψηφία των µελών του αφού ακούσει το κόµµα στο οποίο αφορά η διαδικασία και
συµβουλευτεί ανεξάρτητη επιτροπή προσωπικοτήτων. Ο σεβασµός των αρχών αυτών από το
ευρωπαϊκό κόµµα ως προϋπόθεση καταχώρισής του ήταν ένα από τα τρία αγκάθια κατά τη
διάρκεια διαπραγµάτευσης του κανονισµού µεταξύ των κρατών µελών καθώς µέχρι το τέλος δύο
κράτη108 αντιδρούσαν στη συµπερίληψή του.109 Σωστά υποστηρίζεται110 ωστόσο ότι ένα
ευρωπαϊκό δίκαιο κοµµάτων πρέπει να προβλέπει την τήρηση των αρχών αυτών καθώς και άλλων
θεµελιωδών αρχών της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όπως η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων
και η ειρηνική επίλυση των διαφορών.
Αναφαίρετο χαρακτηριστικό ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόµµατος συνιστά η ενασχόλησή
του µε ευρωπαϊκά θέµατα, όχι όµως αναγκαστικά και η υιοθέτηση φιλοενωσιακών, υπέρ δηλαδή
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θέσεων. Αναγνωρίζονται συνεπώς και χρηµατοδοτούνται, αν και
εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, και κόµµατα που αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σε συµφωνία µε τα παραπάνω εκτεθέντα.
β.

∆ιαδικασία και συνέπειες αναγνώρισης
Προκειµένου να καταχωρηθεί ως τέτοιο, το ευρωπαϊκό πολιτικό κόµµα υποβάλλει το

Η Ιταλία και η Αυστρία κάτω από την πίεση των κοµµάτων τους Lega Nord και Freie Partei Österreichs
αντίστοιχα, που θεώρησαν ότι µπορεί να κριθούν ότι δεν πληρούν τον όρο αυτό.
109 Rapport de la Présidence belge, όπ.π., 10· Party of European Socialists, Analysis by the Secretary General
Antony Beumer for the attention of the PES Party Leaders, Presidency Members and MEP’s, της
13/12/2001.
110 R. BIEBER, ‘Les perspectives d’un statut pour les partis politiques européens’ RTD eur. 35 (3), 1999, 349
(352).
108
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καταστατικό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επί αµφισβητήσεων αναφορικά µε τη συνδροµή
των προϋποθέσεων καταχώρισης αποφασίζει το Προεδρείο του σύµφωνα µε τη γνώµη
«ανεξάρτητης επιτροπής εξεχουσών προσωπικοτήτων».111 Το ευρωπαϊκό κόµµα διαθέτει νοµική
προσωπικότητα112 και δύναται να αποκτά και να µεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία και να
προσφεύγει στη δικαιοσύνη (άρθρο 2 του κανονισµού). Προς διευκρίνηση της φύσης της νοµικής
προσωπικότητας των ΕΠΚ προτάθηκε113, αλλά δεν έγινε δεκτό από την Επιτροπή, η νοµική
προσωπικότητα να ορίζεται µε πράξη κοινοτικής φύσης, ενώ µέχρι την έγκριση της πράξης αυτής
τα ΕΠΚ να απολαύουν σε κάθε κράτος µέλος της νοµικής προσωπικότητας που αναγνωρίζεται ή
παρέχεται στα νοµικά πρόσωπα του εθνικού ιδιωτικού δικαίου.
γ.

Χρηµατοδότηση

i.

Προϋποθέσεις
Με τον προτεινόµενο κανονισµό προβλέπεται χρηµατοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών

κοµµάτων από τον προϋπολογισµό της Ένωσης. Αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη προκειµένου
ένα κόµµα να λαµβάνει τη χρηµατοδότηση αυτή είναι η καταχώρισή του ως τέτοιου· επιπρόσθετα
απαιτείται η συνδροµή διαζευκτικά µιας από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το κόµµα ή οι
εθνικές συνιστώσες του να έχουν εκλεγµένους αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στα
εθνικά Κοινοβούλια ή στα περιφερειακά κοινοβούλια τουλάχιστον σε πέντε κράτη (ή τρία στο
doc 12948/01). Η συµµετοχή στα περιφερειακά Κοινοβούλια ερµηνεύεται σε κάθε κράτος µέλος
ανάλογα µε τις εσωτερικές συνταγµατικές αρχές του. β) Το κόµµα να έχει συγκεντρώσει
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό των ψήφων στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές σε τουλάχιστον
πέντε (ή τρία) κράτη µέλη. To έγγραφο doc 12948/01 προσθέτει ως προϋποθέσεις
το να έχει το κόµµα νοµική προσωπικότητα και να δηµοσιεύει ετήσιους ισολογισµούς µε πλήρη

Άρθρο 3 του προτεινόµενου κανονισµού. Η πρόβλεψη αυτή αντικατέστησε, σύµφωνα µε τροπολογία του
Κοινοβουλίου, προηγούµενη ρύθµιση που προέβλεπε απόφαση από επιτροπή εµπειρογνωµόνων.
112 Την αναγκαιότητα αναγνώρισης νοµικής προσωπικότητας είχε επισηµάνει ήδη η έκθεση Τσάτσου, όπ.π. (υποσ.
28), 11.
113 Γνωµοδότηση της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς του Κοινοβουλίου (εισηγητής: Luis
Marinho) της 24.04.2001 προς την Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων, ενσωµατωµένη στην Έκθεση της
τελευταίας Α5-0167/2001, όπ.π. (υποσ. 107).
111
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κατάλογο των συνεισφορών προς αυτό (άρθρο 5, παρ. 1, στοιχείο α και γ αντίστοιχα). Προτάθηκε
επίσης114 να διακόπτεται η χρηµατοδότηση, στην περίπτωση που ένα ΕΠΚ δεν τηρεί τις αρχές
της δηµοκρατίας, του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου, µετά από
αίτηση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και αφού αυτή ζητήσει τη γνώµη του
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου.
ii.

Καλυπτόµενες δαπάνες
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 του προτεινόµενου κανονισµού, οι χρηµατοδοτήσεις

αφορούν µόνον τις «δαπάνες για ευρωπαϊκό πολιτικό έργο υπό την έννοια του άρθρου 191 ΣΕΚ,
το οποίο βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τους στόχους που προβλέπει το καταστατικό». Έτσι
ως καλυπτόµενες δαπάνες προβλέπονται ειδικότερα από το άρθρο 5 παρ. 1 του προτεινόµενου
κανονισµού τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα που συνδέονται µε την τεχνική υποστήριξη, τις
συνεδριάσεις τις µελέτες, την ενηµέρωση και τις δηµοσιεύσεις που έχουν άµεση σχέση µε τους
στόχους που προβλέπει το καταστατικό. Στη βελγική πρόταση ρητά αποκλείεται η χρήση της
χρηµατοδότησης για προεκλογικές εκστρατείες, περιορισµός που για να γίνει κατανοητός θα
πρέπει µάλλον να αναγνωστεί σε συνδυασµό µε την απαγόρευση µεταφοράς πιστώσεων του
ευρωπαϊκού κόµµατος στα εθνικά κόµµατα µέλη του.115
Καταρχήν, συνεπώς, οι δραστηριότητες των Ε.Π.Κ. επαφίενται στη δική τους πολιτική
πρωτοβουλία και απόφαση µέσα στο πλαίσιο βέβαια των παραπάνω διαγεγραµµένων λειτουργιών
τους. Στο πλέγµα αυτό θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν δραστηριότητες όπως, η επεξεργασία
των πολιτικών θέσεων του κόµµατος µέσα από πανευρωπαϊκές διεργασίες, η εµπλοκή του πολίτη
στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η µορφοποίηση και έκφραση της πολιτικής
βούλησης του πολίτη, η πληροφόρηση και προβολή στη δηµόσια σφαίρα θεµάτων αναφορικά µε
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η πολιτική παιδεία των πολιτών, η έρευνα καθώς και η άσκηση
επιρροής στα όργανα της ΕΕ.
Παρότι παραπάνω αναφερθήκαµε στην άµεση και προνοµιακή σχέση µεταξύ

Γνωµοδότηση της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής αγοράς, τροπολογία 13 Έκθεση Schleicher,
όπ.π. (υποσ. 107).
115 Doc. 12948/01, άρθρα 7 εδ. 1 και 6 αντίστοιχα.
114
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Κοινοβουλίου και κοµµάτων, πρέπει να επισηµάνουµε ότι η σχέση αυτή δεν είναι αποκλειστική,
δεν συνεπάγεται δηλαδή τον αποκλεισµό άλλων πεδίων άσκησης επιρροής εκ µέρους των
πολιτικών κοµµάτων, όπως το Συµβούλιο ή η Επιτροπή, όπου επίσης συντελείται η νοµοθετική
λειτουργία. Εξάλλου, καθώς, όπως σηµειώνει ο Τσάτσος116, ο διαχωρισµός της κοινοβουλευτικής
από τη γενικότερη δραστηριότητα των κοµµάτων απηχεί µια ελλειµµατική αντίληψη περί
δηµοκρατίας, η γενικότερη δραστηριοποίηση των κοµµάτων στο κοινωνικό πεδίο και εκτός
Κοινοβουλίου ανήκει εξίσου µε την κοινοβουλευτική και εκλογική τους παρουσία στο σκληρό
πυρήνα της λειτουργίας τους.
iii.

Φύση και έκταση της χρηµατοδότησης
Το ποσό της ετήσιας χρηµατοδότησης117 που προβλέπεται στον προϋπολογισµό

κατανέµεται στα κόµµατα που δικαιούνται ενίσχυσης ανάλογα µε την εκλογική και
κοινοβουλευτική τους δύναµη. Ειδικότερα ένα ποσοστό 15% κατανέµεται ισοµερώς σε όλα τα
δικαιούχα κόµµατα που έχουν υποβάλει αιτιολογηµένη έκθεση. Το υπόλοιπο 85% του ποσού
κατανέµεται µεταξύ των κοµµάτων που έχουν εκλεγµένους αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο κατ’ αναλογία του αριθµού των αντιπροσώπων αυτών. Η πρόταση του
Κοινοβουλίου (Επιτροπή Νοµικών Υποθέσεων) να λαµβάνεται υπόψη και ο αριθµός των κρατών
από τα οποία οι αντιπρόσωποι αυτοί προέρχονται δεν έγινε δεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Λόγω της αρχής της επικουρικότητας δεν επιτρέπεται πρόσµιξη των επιµέρους συστηµάτων
χρηµατοδότησης των κοµµάτων που έχουν τα διάφορα κράτη µέλη. Σε συµφωνία µε την αρχή
αυτή η χρηµατοδότηση δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για την οικονοµική ενίσχυση, άµεσα
ή έµµεσα, εθνικών πολιτικών κοµµάτων (άρθρο 4). ΄Επιδιώκεται έτσι να αποφευχθεί το
ενδεχόµενο σύστασης διάσπαρτων οµάδων αποκλειστικά και µόνον µε σκοπό την απόκτηση
πιστώσεων.
Στο άρθρο 5 παρ. 3 του προτεινόµενου κανονισµού προβλέπεται ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο µπορεί να διαθέτει, έναντι τιµολογίου, τεχνική υποστήριξη, αίθουσες και διερµηνείς,

TSATSOS, EuGRZ 1994, όπ.π. (υποσ. 35), 49.
Προς το παρόν προτείνεται το ποσόν των 7 εκ. ευρώ, το οποίο έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή θα παρακολουθήσει τις πραγµατικές χρηµατοπιστωτικές ανάγκες τα επόµενα χρόνια και θα
τροποποιήσει πιθανόν τα ποσά.

116
117
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τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης. Η αρχή αυτή έχει βέβαια αναλογικό χαρακτήρα, όπως
παρατηρούµε και στην περίπτωση της χρηµατοδότησης, µε την έννοια ότι το ύψος των παροχών
εξαρτάται από την κοινοβουλευτική και εκλογική δύναµη του κάθε κόµµατος. Στη γνωµοδότηση
της Επιτροπής Προϋπολογισµού118 τονίστηκε ότι στόχος των ρυθµίσεων του προτεινόµενου
κανονισµού και ενόψει της Έκθεσης 13/2000 του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να είναι η σαφής
διάκριση κοινοβουλευτικών οµάδων και πολιτικών κοµµάτων. Τα τελευταία πρέπει να έχουν δικά
τους γραφεία, δικό τους προσωπικό και δικούς τους πόρους και να εδρεύουν σε άλλα κτίρια από
εκείνα του Κοινοβουλίου119 – αρχής γενοµένης από την επόµενη νοµοθετική περίοδο.
Η κοινοτική χρηµατοδότηση µπορεί να ανέρχεται έως το 75% του συνόλου των εσόδων
των κοµµάτων. Συνεπώς ποσοστό τουλάχιστον 25% των πιστώσεων των κοµµάτων πρέπει να
προέρχεται από ίδιους αυτών πόρους (εισφορές µελών και µη µελών, εθνικών πολιτικών
κοµµάτων ή προσώπων, και της πολιτικής οµάδας, αν αυτή είναι µέλος κλπ.). Αυτό σηµαίνει ότι η
ανώτατη επιδότηση µπορεί να είναι µόνο τρεις φορές µεγαλύτερη από το ποσό των ιδίων πόρων
ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του πολιτικού κόµµατος δεν είναι δυνατόν να ξεπερνά τέσσερις
φορές το ποσό των ιδίων πόρων.
iv.

Υποχρέωση διαφάνειας
Η διαφάνεια της χρηµατοδότησης επιδιώκεται µε α) την ετήσια δηµοσίευση του

προϋπολογισµού και των λογαριασµών των κοµµάτων, β) τη δήλωση των πηγών
χρηµατοδότησης, συµπεριλαµβανοµένου καταλόγου µε τα ονόµατα των δωρητών και των ποσών
που ο κάθε ένας από αυτούς έχει εισφέρει γ) τη γενική απαγόρευση ανώνυµων συνεισφορών και δ)
τον έλεγχο χρηµατοδοτήσεων (άρθρο 4 παρ. 2 και άρθρο 6).
Προβλέπεται υποχρέωση των κοµµάτων να δηλώνουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους
λογαριασµούς και τις πηγές χρηµατοδότησής τους (άρθρο 4 § 2), συµπεριλαµβανοµένων όλων
των παροχών τρίτων (πηγές χρηµατοδότησης και ποσά και ονόµατα δωρητών). Η πρόταση
προβλέπει ενιαίες διαδικασίες εκθέσεων, λογιστικής και ελέγχου των λογαριασµών καθώς και

Γνωµοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισµού (εισηγητής: Carlos Costa Neves) προς την Επιτροπή
Συνταγµατικών Υποθέσεων, ενσωµατωµένη στην Έκθεση της τελευταία, όπ.π. (υποσ. 107).
119 Αυτό θα σήµαινε ότι οι σηµερινοί κοµµατικοί σχηµατισµοί θα έπρεπε να µετακοµίσουν καθώς προς το παρόν
χρησιµοποιούν γραφεία στο Κοινοβούλιο αλλά και να ανανεώσουν το προσωπικό τους.
118
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εξωτερικό και ανεξάρτητο έλεγχο των κοµµάτων. Εφαρµόζονται για τον έλεγχο των
χρηµατοδοτήσεων οι διατάξεις του δηµοσιονοµικού κανονισµού της Κοινότητας (άρθρο 6 του
προτεινόµενου κανονισµού). Ο έλεγχος αυτός ασκείται βάσει ετήσιας πιστοποίησης από υπηρεσία
εξωτερικών και ανεξάρτητων ελεγκτών και διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
ελεγκτικό Συνέδριο. Κατοχυρώνεται επίσης το δικαίωµα των διαπιστευµένων για τον έλεγχο
υπαλλήλων να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και να ζητούν κάθε πληροφορία απαραίτητη για
την εκτέλεση της αποστολής τους.
Προτάθηκε από το Κοινοβούλιο (Επιτροπή Προϋπολογισµού), αλλά δεν έγινε δεκτή
πρόταση, σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση που το Ελεγκτικό Συνέδριο ή ο εξωτερικός
ελεγκτής διαπιστώσουν ότι ένα κόµµα παραβιάζει τις διατάξεις του κανονισµού, να προβαίνουν σε
συστάσεις σχετικά µε τα µέτρα που το κόµµα πρέπει να λάβει προκειµένου να επανορθώσει την
κατάσταση. Προβλέπεται εξάλλου ρητά ότι αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται.
v.

Περιορισµοί ιδιωτικής χρηµατοδότησης
Εκτεταµένοι περιορισµοί της ιδιωτικής χρηµατοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών

κοµµάτων συµπεριλαµβάνονται στην πρόταση της βελγικής Προεδρίας (doc 12948/01).
Ειδικότερα απαγορεύονται εκτός από τις ανώνυµες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και οι
συνεισφορές από τις πολιτικές οµάδες του Κοινοβουλίου, από νοµικά πρόσωπα στο κεφάλαιο των
οποίων µετέχει το δηµόσιο κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, καθώς και όσες ξεπερνούν τα
5000 ευρώ κατ’ έτος και δωρητή, είτε προέρχονται από φυσικά είτε από νοµικά πρόσωπα,
εξαιρουµένων των κοµµάτων µελών του ευρωπαϊκού κόµµατος. Οι περιορισµοί αυτοί ωστόσο
αποτέλεσαν το τρίτο θέµα στο οποίο κυρίως επικεντρώθηκε η διαφωνία µεταξύ των κρατών
µελών, µερικά από τα οποία προτιµούσαν την ελεύθερη χρηµατοδότηση από νοµικά πρόσωπα
χωρίς ανώτατο όριο ενώ άλλα την απόλυτη απαγόρευση τέτοιων συνεισφορών.120

Συγκεκριµένα η Γαλλία ήταν υπέρ µιας απόλυτης απαγόρευσης σε αντίθεση µε τη Γερµανία που υπερασπιζόταν
την πλήρη και χωρίς ανώτατο όριο ελευθερία τέτοιων συνεισφορών.
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Κριτική αποτίµηση του προτεινόµενου κανονισµού
Ήδη µε µια πρώτη µατιά γίνεται αντιληπτή η ελλειπτικότητα του κανονισµού σε ό,τι αφορά

τη δοµή και δράση των ΕΠΚ, σε αντίθεση µε τις πιο λεπτοµερείς ρυθµίσεις σχετικά µε τη
χρηµατοδότηση. Το γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την
υλική συνδροµή της Ένωσης στη λειτουργία των κοµµάτων. Γεννάται ωστόσο το ερώτηµα αν η
ελλειπτικότητα αυτή αποτελεί εγγύηση ελεύθερης οργανωτικής διάρθρωσης και πολιτικής
δραστηριοποίησης των ευρωπαϊκών κοµµάτων ή συντηρητική προσκόλληση στο status quo. Με
άλλα λόγια, µπορεί να εγερθεί η αντίρρηση ότι ο κανονισµός παραχωρεί αυτό που οι σηµερινές
ενώσεις κοµµάτων διεκδικούσαν, δηλαδή την κοινοτική χρηµατοδότηση, χωρίς παράλληλα να
απαιτεί από αυτές δοµικούς και λειτουργικούς µετασχηµατισµούς που θα τις επέτρεπαν να
ανταποκριθούν στις λειτουργικές απαιτήσεις και τους πολιτικούς στόχους που τυποποιούνται στο
άρθρο 191 ΣΕΚ.
Πιο συγκεκριµένα, ο προτεινόµενος κανονισµός, τόσο µέσα από τις προϋποθέσεις που θέτει
για την καταχώριση ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόµµατος ως τέτοιου όσο και για τη
χρηµατοδότησή του, επιτρέπει τη συντήρηση του γραφειοκρατικού χαρακτήρα των σηµερινών
ευρωπαϊκών κοµµατικών σχηµατισµών που είναι συνοµοσπονδιακού χαρακτήρα ενώσεις
κοµµάτων. Τόσο η επέκταση του κανονιστικού περιεχοµένου του άρθρου 191 ΣΕΚ µέσω του
κανονισµού ώστε να καλύπτει ρητά και ενώσεις κοµµάτων όσο και η µέθοδος χρηµατοδότησης
περιφρουρούν τη γραφειοκρατική λειτουργία των σηµερινών πολιτικών σχηµατισµών και δεν
προσφέρουν κίνητρα ενεργοποίησής τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία και ενσωµάτωσης των
ευρωπαίων πολιτών σε µαζική κλίµακα. ∆ικαιοπολιτικά προσφορότερο θα ήταν να τελούσε η
χρηµατοδότηση σε άµεση συνάρτηση µε συγκεκριµένες δραστηριότητες λιγότερο διοικητικού
και περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα, οι οποίες να εξασφαλίζουν και να προωθούν τη
συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών µε µια ενεργητικότερη µορφή και όχι µόνον ως αποδέκτη
πληροφόρησης και ενηµέρωσης. Συνεπώς, δεν εξασφαλίζεται η προϋπόθεση υπερεθνικής δοµής,
την οποία θέτει το άρθρο 191 ΣΕΚ, ούτε αµφισβητείται ο συνοµοσπονδιακός χαρακτήρας των
σηµερινών κοµµάτων.
Στα θετικά του κανονισµού προσµετράται η κατά το δυνατόν περιφρούρηση της διαφάνειας
και ο έλεγχος των οικονοµικών των κοµµάτων βάσει του δηµοσιονοµικού κανονισµού της
Κοινότητας. Ο εκ των υστέρων έλεγχος ωστόσο δεν είναι επαρκής προϋπόθεση αν δεν
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οριοθετούνται και ελέγχονται και οι πηγές της χρηµατοδότησης. Προς την κατεύθυνση της
αποφυγής της διαπλοκής θα έπρεπε έτσι να γίνει δεκτή η τροπολογία του Κοινοβουλίου περί
απαγόρευσης οικονοµικών εισφορών από επιχειρήσεις που ανήκουν στο δηµόσιο .121 Κατά τον
ίδιο λόγο περιορισµός θα έπρεπε να τεθεί και στις εισφορές εκ µέρους ιδιωτών και κυρίως
ιδιωτικών επιχειρήσεων προκειµένου να αποτραπούν φαινόµενα διαπλοκής µεταξύ της πολιτικής
και της οικονοµικής εξουσίας και εξυπηρέτησης από την τελευταία ιδιωτικών συµφερόντων.
Τέτοιου είδους περιορισµοί είναι απολύτως αναγκαίοι προκειµένου να περιφρουρηθεί η
αξιοπιστία των κοµµάτων και εν γένει της πολιτικής και να µπορέσουν τα τελευταία να παίξουν
τον κοινωνικό και πολιτειακό ρόλο που τους έχει ανατεθεί από τη Συνθήκη.
Σε συµφωνία µε όσα είπαµε παραπάνω σχετικά µε το λειτουργικό και όχι τελεολογικό
χαρακτήρα της σηµασίας των ευρωπαϊκών κοµµάτων για την ευρωπαϊκή ενοποίηση ο κανονισµός
δεν επιβάλλει την υιοθέτηση φιλοευρωπαϊκών θέσεων. Αντίθετα , και ορθά, θέτει ως ακρότατα και
απαράβατα όρια της κοµµατικής ελευθερίας τη δηµοκρατία, το σεβασµό των θεµελιωδών
δικαιωµάτων και το κράτος δικαίου. Θετικά αξιολογείται, σύµφωνα µε τα όσα παραπάνω
υποστηρίξαµε, και η απαίτηση εκπροσώπησης του κόµµατος σε περισσότερα του ενός κράτη
µέλη προκειµένου να τύχει χρηµατικής ενίσχυσης. ∆εν ξεκαθαρίζεται βέβαια αν στον όρο
‘ευρωπαϊκό πολιτικό κόµµα’ (άρθρο 1) περιλαµβάνονται και άρα αναγνωρίζονται, έστω και αν δεν
χρηµατοδοτούνται, και εθνικά απλώς κόµµατα. Θεωρούµε ότι από την τελεολογία του άρθρου
191 ΣΕΚ αλλά και του κανονισµού η ερµηνεία αυτή πρέπει να αποκλειστεί.
Αναφορικά µε την εσωτερική δοµή, στην αιτιολογική έκθεση του προτεινόµενου
κανονισµού αναφέρεται ότι το καταστατικό των ΕΠΚ πρέπει να προβλέπει δηµοκρατική µέθοδο
διορισµού των ηγετών του. Εσωκοµµατικές δηµοκρατικές διαδικασίες δεν προβλέπονται ρητά
στον κανονισµό, ωστόσο αναφέρεται σε τέτοιες η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε
αναφορά στο προοίµιο (παρ. 2). Είναι αµφισβητήσιµο κατά πόσο η αναφορά αυτή δηµιουργεί τη
νοµική υποχρέωση εσωκοµµατικής δηµοκρατίας. Εξάλλου, το κλασικό περιεχόµενο της
δηµοκρατίας, όπως αναδείχθηκε στο κράτος-έθνος, διαφοροποιείται στην περίπτωση διεθνικών
και υπερεθνικών σχηµατισµών, όπως η Ένωση και τα ευρωπαϊκά κόµµατα.122
Τροπολογία που πρότεινε η Επιτροπή Προϋπολογισµού (εισηγητής: Carlos Costa Neves) προς την Επιτροπή
Συνταγµατικών Υποθέσεων, ενσωµατωµένη στην Έκθεση της τελευταίας, όπ.π. (υποσ. 107).
122 Βλ. σχετικά PAPADOPOULOU, όπ.π. (υποσ. 37), 224επ.
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
Αν όσα εκτέθηκαν παραπάνω είναι πειστικά, αν δηλαδή η ευρωπαϊκή δηµοκρατία υπονοεί

και προϋποθέτει υπερεθνικής διάρθρωσης κόµµατα που να ενεργοποιούν τους ευρωπαίους πολίτες
και να µην λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο σε επίπεδο κορυφής µε γραφειοκρατική δοµή και
διαπλεκόµενες µε άλλες εξουσίες σχέσεις, τότε οι σηµερινοί ευρωπαϊκοί κοµµατικοί σχηµατισµοί
οφείλουν να εξελιχθούν και να µετασχηµατιστούν σε πραγµατικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόµµατα µε
προσωπικές συµµετοχές και δράση κοντά στον πολίτη. Αντίστοιχα, αν η θεσµική αναγνώριση των
‘πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο’ από τον συνταγµατικής υφής κανόνα του άρθρου
191 ΣΕΚ εξηγείται και νοµιµοποιείται από το ρόλο ακριβώς που τα κόµµατα αυτά καλούνται να
διαδραµατίσουν στην περαιτέρω ενοποίηση αλλά και δηµοκρατικοποίηση της Ευρώπης, τότε
κάθε δευτερογενής νοµική πράξη διάπλασης του άρθρου αυτού, και άρα ένας σχετικός
κανονισµός του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, πρέπει να περιφρουρεί και να προωθεί το ρόλο αυτό.
Μ’ αυτή την έννοια, και όσο οι ευρωπαϊκοί κοµµατικοί σχηµατισµοί παραµένουν στη σηµερινή
φάση της ανάπτυξής τους και δεν ενεργοποιούν τους ευρωπαίους πολίτες, υποσκάπτουν και τη
δυνατότητα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας. Παραµένουν, για να απαντήσουµε στο
ερώτηµα του τίτλου µας, γραφειοκρατικοί σχηµατισµοί και δεν υπηρετούν, παρά περιθωριακά,
την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Κατά τον ίδιο λόγο, στο βαθµό που ο προτεινόµενος κανονισµός δεν
πυροδοτεί ή ενθαρρύνει τη µετεξέλιξη των σηµερινών κοµµατικών σχηµατισµών σε πραγµατικά
ευρωπαϊκά κόµµατα, και άρα δεν ανταποκρίνεται στην τελεολογία του συνταγµατικού κανόνα του
άρθρου 191 ΣΕΚ, την επίρρωση δηλαδή της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας, στερείται νοµιµοποίησης
και υποσκάπτει την προωθητική και διαπλαστική λειτουργία του δικαίου.
Τα ελλείµµατα αυτά, τόσο στη λειτουργία των υπαρχόντων ευρωπαϊκών κοµµατικών
σχηµατισµών όσο και του σχετικού προτεινόµενου κανονισµού του Συµβουλίου, επιβεβαιώνουν
την αρχική µας παρατήρηση σχετικά µε την αδυναµία, κυρίως όµως την απροθυµία των
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πολιτικών

υποκειµένων

να

πρωταγωνιστήσουν

στην

ενοποιητική

διαδικασία

και

να

µετασχηµατίσουν την Ένωση σε µια ‘επικράτεια της Πολιτικής’123 µε ισχυρή και ζωντανή
δηµόσια σφαίρα. Η απουσία ωστόσο Πολιτικής στην Ένωση συνεπάγεται αναπόδραστα και µια
ισχνή και ασθενική ∆ηµοκρατία, καθώς η τελευταία δεν νοείται χωρίς µια αυτόνοµη σφαίρα
πολιτικής δράσης· από την άλλη πλευρά η Πολιτική µόνον τότε δικαιολογεί την ιδεοτυπική
σύλληψή της, όταν υλοποιεί τη ∆ηµοκρατία. Ή, για να αναχθούµε στις ρίζες των εννοιών, η
εξουσία του ∆ήµου τότε µόνο είναι νοητή, όταν στηρίζεται στη συµµετοχή και ενεργοποίηση των
Πολιτών· και η δράση των πολιτών τότε µόνο πραγµατώνεται σε όλη της την έκταση και την
ένταση, όταν απολήγει στη δικαίωση και πραγµάτωση της εξουσίας του ∆ήµου ως συλλογικής
οντότητας. Η αναπόσπαστη αυτή σχέση σηµατοδοτεί το µεγάλο στοίχηµα της Πολιτικής στην
Ευρώπη του εικοστού πρώτου αιώνα: Όχι µόνον να επιβιώσει (ή να αναβιώσει) ως σχετικά
αυτόνοµη σφαίρα νόησης και δράσης αλλά και να περιφρουρήσει την ουσία της ∆ηµοκρατίας ως
αυτοπροσδιορισµού τόσο της πολιτικής κοινωνίας όσο και του ατόµου.124

∆ανειζόµαστε την έννοια από το ΜΑΝΙΤΑΚΗ, όπ.π. (υποσ. 12), 220, ο οποίος τη συνδέει µε την κυριαρχία µε τη
σηµασία ενός «συµβολικού κοινού τόπου και τρόπου διαχείρισης των δηµόσιων ή των κοινών πραγµάτων … ως
το προνοµιακό πεδίο συγκρότησης και άσκησης της πολιτικής».
124 Στο σηµείο αυτό δεν µπορούµε να αντισταθούµε στον πειρασµό να παραθέσουµε, ως ‘τέλος’ (µε τη νεοελληνική
και αρχαιοελληνική έννοια της λέξης) και ‘αρχή’ (πολιτική και µεθοδολογική), τα λόγια ενός δασκάλου µε νου
και καρδιά, όπως ο ίδιος θέλει τους δασκάλους που θα κάνουν την Ευρώπη «ολόδική µας υπόθεση», του ∆. Θ.
ΤΣΑΤΣΟΥ, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία, όπ.π. (υποσ. 3), 141: «Η ανάγκη εκδηµοκρατισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναδύεται παράλληλα προς την πολιτικοποίησή της και προκύπτει από το συνεχώς αυξανόµενο σκεπτικισµό, ίσως
και φοβία, από τη διογκούµενη ενωσιακή εξουσία. Ήρθε γι αυτό η ώρα της µεγάλης τοµής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να αποφασίσει αν θα παραµείνει ένα παντοδύναµο διοικητικό τέρας ή αν θα µετασχηµατιστεί σε µια
έννοµη τάξη, όπου οι δηµοκρατικές εγγυήσεις δεν θα είναι µόνο τόσες, όσες επιτρέπει ο σκοπός της διοικητικής
αποτελεσµατικότητας, αλλά αντιθέτως, η διοικητική αποτελεσµατικότητα θα είναι τόση, όση επιτρέπουν οι
θεµελιώδεις αρχές της δηµοκρατίας».
123

