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Χαµένοι στη «µετάφραση»
Ή:
πώς οι πολιτικές επιλογές σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης
«µεταφράζονται» σε συνταγµατικές ρυθµίσεις

της Λίνας Παπαδοπούλου

Lewis Carroll, Alice in Wonderland, Chapter VΙ, Pig and Pepper :
`Cheshire Puss,' she began, ...
`Would you tell me, please, which way I ought to go from here?'
`That depends a good deal on where you want to get to,' said the Cat.
`I don't much care where--' said Alice.
`Then it doesn't matter which way you go,' said the Cat.
`--so long as I get somewhere,' Alice added as an explanation.
`Oh, you're sure to do that,' said the Cat, `if you only walk long enough.'

Ι.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η «Συνθήκη για τη Θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης»1 (εφεξής Ευρωπαϊκή

Συνταγµατική Συνθήκη ή ΕΣΣ) υπογράφηκε στο πλαίσιο ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης
από τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών (Κ-Μ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Οκτωβρίου 2004 στη Ρώµη, κυρώθηκε (µέχρι τον Ιούνιο του
2006) από 15 Κ-Μ2 και απορρίφθηκε στα δηµοψηφίσµατα της Γαλλίας και της Ολλανδίας
το Μάιο του 2005. Ένα χρόνο µετά την απόρριψή της, που πάγωσε τις κυρωτικές



Λέκτορα Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τµήµα Νοµικής Α.Π.Θ. ∆ιεύθυνση επικοινωνίας: linapapa@auth.gr.
Η µελέτη αποτελεί αποτύπωση της εισήγησης στο 6ο Συµπόσιο του Οµίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης»,
που έλαβε χώρα στους ∆ελφούς στις 28-29 Ιανουαρίου 2005, µε θέµα: «Η πολιτική ενοποίηση της
Ευρώπης ενόψει της Συνταγµατικής Συνθήκης». Το κείµενο επικαιροποιήθηκε και υποβλήθηκε τον Ιούνιο
του 2006.
Είχα τη µεγάλη τύχη και τιµή να διαβάσουν το κείµενο και να διαλεχθούν µαζί του δύο σπουδαίοι
∆άσκαλοι και ∆ιανοητές, οι καθηγητές ∆ηµήτρης Θ. Τσάτσος και Αντώνης Μανιτάκης. Η σκέψη τους έχει
εµπλουτίσει και σφραγίσει ανεξίτηλα τον εδώ –και όχι µόνον- αποτυπωµένο προβληµατισµό µου. Τους
ευχαριστώ ειλικρινά και γι αυτό.
1
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕπΕφΕΕ) της 16.12.2004, C310/1-474.
2
Αυστρία, Βέλγιο, Γερµανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία,
Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Σλοβακία και Σλοβενία, ενώ η Φινλανδία αναµένεται να την κυρώσει
στο Κοινοβούλιο µέσα στο 2006.
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διαδικασίες και σε άλλα Κ-Μ, η τύχη της είναι επισφαλής. Ποιοι ήταν οι λόγοι που
οδήγησαν στην απόρριψη; Ποια ήταν η κατεύθυνσή της; Αποτελούσε βήµα ολοκλήρωσης
ή από-ολοκλήρωσης; Τελικά η ΕΣΣ ήταν «στο σωστό δρόµο» ή έχουν δίκαιο όσοι την
απέρριψαν;
Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ακριβώς η «Χώρα των Θαυµάτων», είναι
προφανές ότι ο γάτος του Τσεσάιρ έχει δίκαιο: για να κρίνουµε αν και κατά πόσο ένας
δρόµος είναι ο σωστός, πρέπει πρώτα να ξέρουµε προς τα πού θέλουµε να πάµε.3
Αντίστοιχα, για να κρίνουµε αν η ΕΣΣ «βρίσκεται σε σωστό δρόµο» και να την
αξιολογήσουµε µε κριτήριο την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης πρέπει καταρχάς να
συµφωνήσουµε ότι η πολιτική ενοποίηση είναι ο προορισµός αλλά και να οµονοήσουµε
στη ‘µετάφρασή’ της έννοιας ‘πολιτική ενοποίηση’ σε συγκεκριµένη θεσµική
αρχιτεκτονική.4 Είµαστε όµως όλοι σύµφωνοι ή -ακόµη περισσότερο- χρειάζεται να
είµαστε σύµφωνοι σχετικά µε τον προορισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ); Μήπως η
ευρωπαϊκή ενοποίηση βαδίζει συχνά, όπως η Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων, χωρίς
συνείδηση του τελικού προορισµού ή µήπως –ακόµη περισσότερο- δεν γίνεται παρά να
βαδίζει χωρίς συνείδηση του τελικού προορισµού, αλλά σε µια «αέναη ιστορική
εκκρεµότητα»;5 Μήπως απλώς είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να βαδίζει για αρκετό
χρόνο, ακόµη κι αν δεν ξέρει προς τα πού, προκειµένου πάντως να φτάσει, όπως και η
Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων, κάπου;
Ωστόσο τόσο η βουλησιαρχική τακτική της πολιτικής όσο και η ρασιοναλιστική
στρατηγική της επιστήµης δύσκολα αποδέχονται τέτοιας έκτασης και έντασης
απροσδιοριστία. Σκοπός έτσι της µελέτης είναι µια αξιολόγηση της Συνταγµατικής
Συνθήκης µε κριτήριο την προώθηση ή µη της πολιτικής ενοποίησης. Ας προσπαθήσουµε
λοιπόν καταρχάς (κεφ. ΙΙ) να κατηγοριοποιήσουµε -αναγκαστικά απλουστεύοντας ή
σχηµατοποιώντας- τις ποικίλες αποχρώσεις των κανονιστικών απόψεων -οι οποίες
θεωρούµε ότι εν πολλοίς εκφράζουν και τις πολιτικές προτιµήσεις αυτών που τις

3

Πρβλ. και το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ (Α40347/1997) της 19.11.1997, η οποία στηρίχθηκε στην έκθεση ∆.Τσάτσου / Méndez de Vigo, αποτυπωµένη
σε: ∆.Θ. ΤΣΑΤΣΟΥ, Τα Μεγάλα Θεσµικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (εισαγ-επιµ. Α. ΠΑΣΣΑΣ), Αθήνα 2005,
79 επ.(93).
4
Αν υποτεθεί για παράδειγµα ότι όλοι νοούµε ως «πολιτική ενοποίηση» την πορεία προς ένα ευρωπαϊκό
κράτος και συµφωνούµε ότι αυτός είναι ο στόχος, τότε το κεφάλαιο ΙΙ περιττεύει. Αµφιβάλλω όµως ότι µια
τέτοια οµοφωνία υφίσταται.
5
∆. ΤΣΑΤΣΟΣ, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία, Για µια ένωση λαών µε ισχυρές πατρίδες, Αθήνα 2001, 31. Βλ. και
Α. ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Το «Σύνταγµα» της Ευρώπης αντιµέτωπο µε την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, Αθήνα 2004,
122, 126.
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εκφέρουν- σχετικά µε το «Μέλλον της Ευρώπης», την πορεία της ενοποίησης και την
έκταση και ένταση του ‘πολιτικού’ της χαρακτήρα. Προκειµένου να συνδέσουµε την
πολιτική βούληση µε συνταγµατολογικά συµπεράσµατα θα χρησιµοποιήσουµε (πολύ
περιληπτικά στο κεφ. III) ως ‘γέφυρα’ µια ενδιάµεση θεωρία πολιτικής νοµιµοποίησης
των οργάνων και των διαδικασιών που είναι ενεργές στο θεσµικό πλαίσιο της ΕΕ, η οποία
θα µας βοηθήσει στη ‘µετάφραση’ των επιλογών σχετικά µε την ενοποίηση σε
συνταγµατικούς θεσµούς και αντίστροφα. Στο τελευταίο κεφάλαιο (κεφ. ΙV) θα
προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε αν και τι είδους ‘πολιτική ενοποίηση’ προωθεί η ΕΣΣ,
µε άλλα λόγια, ποιες απόψεις για την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης υιοθετούνται και
πώς αυτές ‘µεταφράζονται’ στους νέους θεσµούς και τις συνταγµατικές ρυθµίσεις που
εισήγαγε η ΕΣΣ.
Η διερεύνηση αυτή µπορεί να φανεί χρήσιµη για να καταλάβουµε ποιοι και µε ποια
φιλοσοφικά ή πολιτικά επιχειρήµατα είχαν λόγο να αντιτάσσονται στην ΕΣΣ, αλλά και για
να αξιολογηθούν οι προτάσεις σχετικά µε το µέλλον της: Η πρόταση επανενεργοποίησης
του ίδιου κειµένου, η οποία υποστηρίζεται από τις χώρες που έχουν ήδη κυρώσει τη
Συνθήκη µε προεξάρχουσα τη Γερµανία, της οποίας η Καγκελάριος Merkel έχει ήδη
δηλώσει την πρόθεσή της να αναβιώσει την ΕΣΣ κατά την Προεδρία της το πρώτο
εξάµηνο του 2007, προσθέτοντας ίσως ένα Πρωτόκολλο επιβεβαίωσης της κοινωνικής
οικονοµίας της αγοράς, ώστε να διασκεδάσει τους φόβους των αριστερών Γάλλων
ψηφοφόρων· η πρόταση του ‘τσιµπολογήµατος’ (γνωστής ως «cherry-picking»), δηλαδή
της επιλογής και ενεργοποίησης συγκεκριµένων ρυθµίσεων της ΕΣΣ, είτε χωρίς νέα
Συνθήκη, είτε -στο βαθµό που απαιτείται- µέσω µιας µικρότερης και πιθανότατα µη
επονοµαζόµενης «Σύνταγµα» Συνθήκης· η πρόταση του Ιταλού Πρωθυπουργού Prodi για
αφαίρεση του τρίτου µέρους, ή, τέλος, η άποψη ότι η ΕΣΣ είναι νεκρή και χρειάζεται ένα
εντελώς νέο και λιγότερο φιλόδοξο κείµενο (Αγγλία, Ολλανδία).
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ΙΙ.

Η ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α.

Από την εµπειρική καταγραφή στην πολιτική στόχευση και τη δικαιική

θέσµιση
Τι είναι σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση; Οι όροι µε τους οποίους οι θεωρητικοί έχουν
κατά καιρούς επιχειρήσει να περιγράψουν τη φύση της Ένωσης περισσεύουν. Για να
θυµίσουµε µερικούς µόνον από αυτούς που προέρχονται από πολιτικούς επιστήµονες:
«συµµαχία διαχείρισης» (P. Taylor), «µερική πολιτεία» (H. Wallace), «µερικά
ολοκληρωµένο πολιτικό σύστηµα σε περιφερειακό επίπεδο» (C. Webb), «συναινετική
συνοµοσπονδία» (Τσινισιζέλης / Χρυσοχόου).6 Από την πλευρά των νοµικών η Ένωση
έχει χαρακτηριστεί «διεθνής οργανισµός»7, «ένωση λαών και κρατών» ή «Ευρωπαϊκή
Συµπολιτεία» (Τσάτσος), «Staatenverbund»8 (σύνδεσµος κρατών) ή, πιο περιφραστικά,
«προσδεδεµένη σε στόχους, διεθνική κοινότητα ιδιαίτερης φύσης µε οµοσπονδιακά
χαρακτηριστικά»9. Από την πλευρά της πολιτικής έχει προστεθεί ο χαρακτηρισµός
«Οµοσπονδία

Εθνών-Κρατών»10,

όρος

που,

παρά

την

καταρχήν

εσωτερική

αντιφατικότητά του και την κρατογενή του προέλευση11, επιτρέπει την τήρηση ίσων
αποστάσεων µεταξύ των αντικρουόµενων απόψεων υπέρ του οµοσπονδισµού αφενός και
του διακυβερνητισµού αφετέρου.12

6

Βλ. διεξοδικότερα Μ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗ / ∆.Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ηµοκρατία, Αθήνα 1995,
11επ.
7
T. HARTLEY, Constitutional Problems of the European Union, Oxford 1999, 130.
8
Γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, Απόφαση Brunner, γνωστή και ως “Maastricht”,
BVerfGE 89, 155 (1993).
9
P.-C. MÜLLER-GRAF, Systemrationalität in Kontinuität und Änderung des Europäischen
Verfassungsvertrags, Integration 26/2003, 301επ.: “ein zielgebundenes, transnationales Gemeinwesen
eigener Art mit föderationsartigen Zügen”.
10
J. FISCHER, στο λόγο του της 12ης Μαϊου 2000, βλ. ολόκληρο το κείµενο στην ιστοσελίδα του
Ινστιτούτου Walter Hallstein στη διεύθυνση http:\\www.whi-berlin.de και σε ελληνική µετάφραση της ∆.
Καραθάνου, J. Fischer, Από τη Συνοµοσπονδία στην Οµοσπονδία, Ευρωπαϊκή Έκφραση, τεύχος 37, 2ο
τρίµ. 2000, 6-14.
11
Όπως πειστικά επισηµαίνει ο ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ, Επίµαχες Έννοιες της Ευρωπαϊκής Ενωσιακής Τάξης, ΑθήναΚοµοτηνή 1997, 46, «στο ‘οµοσπονδιακό κράτος’ συγκεντρώνεται, ουσιαστικά, η κρατική ποιότητα στο
οµοσπονδιακό υποκείµενο, ενώ τα οµόσπονδα µέλη, χωρίς να χάνουν πάντοτε τον τύπο, χάνουν πάντως
την ουσία της κρατικής τους ποιότητας. Η ‘οµοσπονδία κρατών’, αντιθέτως διαθέτει οµοσπονδιακό
υποκείµενο χωρίς κρατική ποιότητα, αφού αυτή παραµένει στα οµόσπονδα µέλη. Οι όροι, εποµένως,
‘οµοσπονδιακό κράτος’ και ‘οµοσπονδία κρατών’ έχουν ως ιστορική και νοηµατική προϋπόθεση την
έννοια του κράτους, και αποτελούν την αφηρηµένη εννοιολογική αποτύπωση ιστορικά υπαρκτών κρατών
και συνδέσµων κρατών». Πρβλ. και Αιτιολογική Έκθεση Tsatsos/de Vigo του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ, όπ.π., 96.
12
Ξ. ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ, Η µακρά πορεία συνταγµατοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα-Θεσσαλονίκη
2003, 26.
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Οι περιγραφικοί αυτοί καταρχήν χαρακτηρισµοί συµπλέκονται συχνά µε την
τελεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για άλλους πρέπει να υποταχθεί στην παροντική
φύση της και για άλλους να απεξαρτηθεί και να µορφοποιηθεί µέσα από ένα
βουλησιαρχικό σχεδιασµό συνταγµατικών θεσµών. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό ότι
συχνά η εκτίµηση του τι είναι η Ένωση επηρεάζεται καθοριστικά από το τι ο κάθε
σχολιαστής θεωρεί ότι πρέπει να είναι. Και το τι πρέπει να είναι διαµεσολαβείται
αναγκαστικά από το τι θέλουµε να είναι. Έτσι, η ερώτηση τι είναι η Ένωση απαντάται
συχνά όχι µε βάση την εµπειρική παρατήρηση αλλά µε βάση την πολιτική και
κανονιστική προτίµηση. Και σε επίπεδο γλωσσικής διατύπωσης η µετάβαση από το ον
στο δέον και τούµπαλιν είναι αποκαλυπτική της αναπόφευκτης υποκειµενικότητας µε την
οποία ο κάθε ερµηνευτής ‘αναγνώζει’ τα φαινόµενα ‘εκεί έξω’ και τα ‘µεταφράζει’ µε
όρους εµπειρικούς ή κανονιστικούς. Ανάλογα µε την τοποθέτησή του υπέρ της µιας ή της
άλλης εκδοχής της ΕΕ (συνήθως σε αναφορά µε τους πόλους διακυβερνητισµόςοµοσπονδισµός) ‘βλέπει’ στην Ένωση ό,τι θα ήθελε να δει και µόνον αυτό που
επιβεβαιώνει την δική του προτίµηση, ‘µεταφράζει’ έτσι την πολιτική του επιλογή σε
κανονιστικό πρόταγµα, καλυπτόµενο µε το µανδύα της εµπειρικής παρατήρησης.13
Έτσι, για κάποιους η Ένωση είναι, πρέπει να µείνει, να ξαναγίνει ή να γίνει
«Κοινότητα εθνικών κρατών»14 ή «οµοσπονδιακή ένωση των λαών»15 ή µία
«υπερεθνική» «Πολιτεία πολλαπλών δήµων»16 ή µία «δηµοι-κρατία» βασιζόµενη στην
αρχή του διεθνικού πλουραλισµού17. Περισσότερο οµοσπονδιακή εµφανίζεται η εκδοχή
της «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης»18, ή, ακόµη, στην πλέον ‘ευρωκρατική’ εκδοχή,
εκείνη ενός ευρωπαϊκού οµοσπονδιακού κράτους.19 Αντίστοιχα για άλλους η
νοµιµοποίηση της Ένωσης προέρχεται από τα κράτη και τις κυβερνήσεις ή τους λαούς

13

Πρβλ. και N. WALKER, The Idea of a European Constitution and the Finalité of Integration, Francisco
Lucas Pires Working Papers Series on European Constitutionalism, Working Paper 2002/01,
www.fd.unl.pt/je/wpflp05a.doc, 16.
14
Ε.-W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Nation, Europa, Frankfurt 1999, 91.
15
BÖCKENFÖRDE, Staat, Nation, Europa, 94.
16
J.H.H. WEILER, The Constitution of Europe, Cambridge 1999, 246 and 346.
17
K. NICOLAÏDES, “We, the peoples of Europe…”, Foreign Affairs 83 (2004), 97επ. (101): “The EU is
neither a union of democracies nor a union as democracy; it is a union of states and of peoples –a
‘demoicracy’- in the making”.
18
I. PERNICE, Multilevel Constitutionalism in the European Union, WHI Paper 5/2002, 7. Πρβλ. και P.C.
SCHMITTER, Imagining the Future of the Euro-Polity with the Help of New Concepts, in: G. MARKS et.al.
(eds.), Governance in the European Union, 1996.
19
G.F. MANCINI, Europe: The Case for Statehood, European Law Journal 1998, 29επ. (39).
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των κρατών µελών και έτσι πρέπει να είναι ή αντίθετα η Ένωση πρέπει να νοµιµοποιείται
ως «πολιτικό έθνος» (Staatsbürgernation, civic nation).20
Οι δυσκολίες να δοθούν σαφείς απαντήσεις στις παραπάνω θεωρητικές ανησυχίες
που συνιστούν την τελεολογική συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ακόµη και η
κριτική

αξιολόγηση

και

ταξινοµηµένη

παρουσίαση

των

σχετικών

απόψεων

πολλαπλασιάζονται από το πρόβληµα µιας άλλης αυτή τη φορά ‘µετάφρασης’: της
‘µετάφρασης’ των όρων που η δικαιοπολιτική ανάλυση χρησιµοποιεί –και είχαν έτσι κι
αλλιώς διαφορετικό περιεχόµενο σε διαφορετικά εθνικά συγκείµενα- από τη ‘γλώσσα’
του εθνικού κράτους σε εκείνη µιας sui generis οντότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.21
∆εν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι συµµετέχοντες στο δηµόσιο πολιτικό ή επιστηµονικό
διάλογο χανόµαστε συχνά στους δαιδάλους αυτής της πολλαπλής µετάφρασης: του
υφιστάµενου ή επιθυµητού σε δέον, του εθνικού σε υπερεθνικό, του θεωρητικού µοντέλου
σε θεσµική αρχιτεκτονική.

20

J. HABERMAS, Warum braucht Europa eine Verfassung, 8, "Hamburg Lecture", 26. Juni 2001, Die Zeit
27/2001 και στα αγγλικά New Left Review 11/2001, 5επ. (11).
21
Πρβλ. J.H.H. WEILER, The Constitution of Europe, Cambridge 1999,
268 (µε ειδικότερη αναφορά στη συζήτηση περί δηµοκρατικού ελλείµµατος): “…a problem of translation:
the very language of modern democracy, its grammar, syntax and vocabulary, revolve around the state, the
nation and the people – its demos. The Union, it is generally accepted, is not a state. The result is a
description of oranges with the botanical vocabulary developed for apples”.
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Θεωρίες Νοµιµοποίησης της Ένωσης22
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Η Ευρώπη των κρατών (διακυβερνητικό µοντέλο)
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Σύµφωνα µε µία πρώτη –κρατοκεντρική- άποψη περί δηµοκρατικής νοµιµοποίησης,
η οποία µπορεί να αναχθεί στο ροµαντικό εθνικισµό,23 η πηγή κυριαρχίας και
νοµιµοποιηµένης άσκησης εξουσίας βρίσκεται στην προ-δικαιική οµοιογενή µονάδα ενός
‘λαού’ ή ‘έθνους’, η οµοιογένεια του οποίου δεν θεµελιώνεται µέσω της δικαιικής τάξης,
αλλά προϋπάρχει αυτής.24 Η δηµοκρατία ως έννοια δεν προσανατολίζεται στον πληθυσµό
που διαµένει νοµίµως στην επικράτεια όπου ασκείται η πολιτική εξουσία, και δεν ανάγει
όλα τα άτοµα που υπόκεινται στο ισχύον στην Επικράτεια δίκαιο σε πολίτες, αλλά
προϋποθέτει µια πολιτική (ή ακόµη και πολιτισµική) ενότητα, που προϋπάρχει της
πολιτικής εξουσίας και της δικαιικής ρύθµισης της πολιτικής συµβίωσης. Ενόψει της
έλλειψης µιας τέτοιας ενότητας, και της αίσθησης του συν-ανήκειν ανάµεσα στους
ευρωπαίους πολίτες, οι τελευταίοι δεν συνιστούν ‘λαό’ και συνεπώς δεν µπορούν να
προσφέρουν άµεση νοµιµοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.25
Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, η µόνη πιθανή πηγή νοµιµοποίησης της πολιτικής
εξουσίας που ασκεί η Ένωση και του δικαίου που παράγει είναι η βούληση των επιµέρους
κρατών µελών, των κυβερνήσεων ή / και των λαών τους.26 Η Ένωση δεν µπορεί παρά να
παραµείνει µια ένωση κυρίαρχων κρατών27 που νοµιµοποιείται µέσα από τις οικείες

22

Η νοµιµοποίηση την οποία συζητούµε εδώ αφορά στο πολιτικό σύστηµα διακυβέρνησης και όχι στην ίδια
την Πολιτεία, δηλ. την ύπαρξη της ΕΕ, και αναζητάται µε όρους κανονιστικούς. Για τη διαφοροποίηση βλ.
R. BELLAMY / D. CASTIGLIONE, Normative Theory and the European Union: Legitimising the Euro-polity
and its Regime, Queen’s Papers on Europeanisation, Νο 13/2001, 3επ. (και σε: L. TRÄGÅRDH (ed), After
National Democracy: Rights, Law and Power in America and the New Europe, Onati International Series
in Law and Society, Oxford: Hart 2004). Όπως οι ίδιοι συγγραφείς παρατηρούν εύστοχα, όπ.π., 7, η
νεολειτουργική θεωρία δεν αναζητά καθόλου κανονιστική θεµελίωση της νοµιµοποίησης ούτε της
ευρωπαϊκής Πολιτείας, ούτε του συστήµατος διακυβέρνησής της, γι αυτό και δεν διερευνάται εδώ
ξεχωριστά. Αρκείται, αντίθετα, στο αποτέλεσµα, όπως αποκαλυπτικά καταδεικνύει η φράση του πατέρα
του νεολειτουργισµού E. HAAS, The Obsolescence of Regional Integration Theory, Berkeley CA:
University of California Press 1975, 79-80: «the public is… concerned with income, price stability, better
working conditions, cleaner air, more recreational facilities … [and] does not greatly care whether these are
provided by national government or by Brussels”.
23
Ενδεικτικά, J. C. EADE (επιµ.), Romantic nationalism in Europe, Canberra 1983 και W. GAIRDNER, JeanJacques Rousseau and the Romantic Roots of Modern Democracy, σε Humanitas, Vol. XII, 1/1999, 77-88.
24
Έτσι ο BÖCKENFÖRDE, Staat, Nation, Europa, 110-115.
25
D. GRIMM, Braucht Europa eine Verfassung?, Juristenzeitung 1995, 581επ. (590)· BÖCKENFÖRDE, Staat,
Nation, Europa, 125-6, Brauchen wir ein erneuertes Grundgesetz?, Heidelberg 1992, 38-39.
26
H. LÜBBE, Abschied vom Superstaat, Berlin 1994, 100.
27
Έτσι ο T. BLAIR, Superpower – not Superstate, London 2000 απαντώντας στο J. FISCHER: “Europe is a
Europe of free, independent sovereign nations who choose to come together in pursuit of their own
interests and the common good, achieving more together than one can alone (…) that is the Europe I want:
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συνταγµατικές διατάξεις και την κύρωση των Συνθηκών της µέσα από τα εθνικά
Κοινοβούλια. Η µόνη πιθανή νοµιµοποίηση της διακυβερνητικής αυτής εκδοχής της
Ένωσης είναι η δηµοκρατική νοµιµοποίηση µέσα στα κράτη-µέλη, η οποία υπόκειται σε
κανονιστικούς όρους. Αντίθετα, η διαπραγµάτευση µεταξύ των Κ-Μ γίνεται χωρίς
κανόνες, ως ένα παιχνίδι εξουσίας και δύναµης και µε κριτήρια τα οικονοµικά
συµφέροντα των κρατών.28 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νοµιµοποιηµένη εφόσον και
καθόσον τα Κράτη-Μέλη της είναι νοµιµοποιηµένα, αρκείται δηλαδή σε εξωτερικά της
ίδιας κριτήρια.29 Οποιαδήποτε άλλη πηγή νοµιµοποίησης πέραν των Κρατών οδηγεί –
σύµφωνα µε την άποψη αυτή- σε αντιδηµοκρατικά αποτελέσµατα καθώς µόνον µέσα στο
πλαίσιο του κράτους-έθνους είναι δυνατή η δηµοκρατία.30
Η Ένωση υπήρξε όντως στην πορεία της απλώς µια ένωση κυρίαρχων κρατών και
ίσως υπό µια σµιτιανή έννοια της έσχατης απόφασης να παραµένει τέτοια. Ωστόσο, όπως
παρατηρεί ο Weiler,31 στην καθηµερινή της λειτουργία, στην κανονικότητά της και στην
πολιτική της φυσιογνωµία έχει από καιρό πάψει να είναι. Η προσέγγιση αυτή µειώνει το
ευρωπαϊκό δηµοκρατικό έλλειµµα σε επιµέρους εθνικά δηµοκρατικά ελλείµµατα και
συνεπώς αποδέχεται τα σοβαρά προβλήµατα κοινωνικού ελέγχου, πολιτικής ευθύνης και
λογοδοσίας που καταγράφονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

a Europe of nations that in its economic and political strength is that superpower; but in its constitution and
organisation, is not a superstate”.
28
Βλ. A. MORAVCSIK, Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist
Approach, Journal of Common Market Studies 1993, 31:4, 473-524 (481επ).
29
BELLAMY / CASTIGLIONE, Normative Theory and the European Union, όπ.π., 8.
30
P. KIRCHHOF, The Balance of Powers Between National and European Institutions, European Law Journal
1999, 225επ. (230, 238). Bundesverfassungsgericht 89, 155, 186
31
WEILER, The Constitution of Europe, 269.
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Η ευρωπαϊκή δηµοι-κρατία
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Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή,32 τα κράτη παραµένουν στον πυρήνα της Ένωσης
αλλά η τελευταία αποτελεί κάτι παραπάνω από µια συνοµοσπονδία, καθώς οι –
οργανωµένοι σε κράτη- ευρωπαϊκοί λαοί συνδέονται µεταξύ τους µέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (ΕΚ) και της περιφερειακής κοινωνίας των πολιτών και η ΕΕ είναι όχι
µόνον µια κοινότητα κρατών αλλά και µια κοινότητα λαών. Σε αντίθεση µε την άποψη
που θα εξεταστεί αµέσως παρακάτω, η Nicolaïdis θεωρεί ότι αυτό που ενώνει την ΕΕ δεν
είναι µια κοινή ταυτότητα αλλά κοινά σχέδια (projects) και συνεπώς η Ένωση δεν
χρειάζεται µια ενιαία ευρωπαϊκή δηµόσια σφαίρα αλλά πρέπει να σέβεται τις
διαφορετικές ταυτότητες και κουλτούρες των λαών που την αποτελούν. Η κυριαρχία
διαµοιράζεται σε οριζόντιο επίπεδο και η ευρωπαϊκή ‘δηµοι-κρατία’ πρέπει να παραµείνει
πολυκεντρική και να αναζητά όχι την εναρµόνιση αλλά την αµοιβαία αναγνώριση των
εθνικών νοµοθεσιών και να διαφυλάσσει τον δίκαιο ανταγωνισµό µεταξύ τους.

β.

Ένωση κρατών και λαών
Η θεώρηση αυτή τονίζει το δισυπόστατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένωσης και

λαών και κρατών33 από το οποίο προκύπτει ότι στο πλαίσιο της θεσµικής µορφής της
µελλοντικής Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζονται για την κεντρική ενωσιακή εξουσία
ισότιµα οι δύο πηγές νοµιµοποίησης: η νοµιµοποίηση της Ευρώπης ως ένωσης λαών και
της Ευρώπης ως ένωσης κρατών.34 Η θεωρία αυτή δεν αρνείται βέβαια ότι ο κοινός

32

NICOLAÏDES, “We, the peoples of Europe…”, 101επ.
ΤΣΑΤΣΟΥ, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία, 35. ∆υστυχώς το χειρόγραφο της νέας έκδοσης του πολύτιµου και
περιεκτικού αυτού συγγράµµατος έφτασε στα χέρια µου λίγες µόνον µέρες πριν το παρόν προωθηθεί στο
τυπογραφείο, γεγονός που δεν µου επέτρεψε να αξιοποιήσω την εµπλουτισµένη καταγραφή της σκέψης
του συγγραφέα.
34
D. TSATSOS, Die europäische Unionsgrundordnung, EuGRZ 1995 και σε: ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, Verfassung –
Parteien – Europa, Baden-Baden 1998/99, 579-606 (597)· ∆. ΤΣΑΤΣΟΥ, Εισήγηση σε Ηµερίδα του
Ε.Κ.Ε.Μ. µε θέµα «Το Μέλλον της Ευρώπης και η Ελλάδα», Αθήνα 11.07.2001, σε: www.ekem.gr. Σε
µεταγενέστερο χρόνο, ωστόσο, ο πρωτοπόρος αυτός διανοητής των ευρωπαϊκών θεσµικών πραγµάτων
µετακινήθηκε από τη θέση που αναλύεται εδώ και υιοθέτησε –και µαζί του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- τη
θέση περί Ένωσης κρατών και οργανωµένων σε λαούς πολιτών, βλ. Έκθεση José María Gil-Robles GilDelgado / Dimitris Tsatsos εκ µέρους της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου επί της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης και του Σχεδίου Συνθήκης Θέσπισης ενός
Συντάγµατος για την Ευρώπη, Α5-0299/2003 της 10.09.2003, όπου στο προτεινόµενο και τελικά εγκριθέν
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισµα γίνεται λόγος για «επιβεβαίωση της µοναδικής φύσης και της
διπλής νοµιµοποίησης της Ένωσης που πηγάζει από τα κράτη και τους πολίτες της», 7, σηµείο Hc (τα
κείµενα αποτυπώθηκαν και σε ΤΣΑΤΣΟΥ, Τα µεγάλα θεσµικά, όπ.π., 207επ.
33
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ευρωπαϊκός πολιτισµός είναι αξιακός,35 τονίζει όµως και τη σηµασία της ισοτιµίας των
κρατών ως απόρροια της δηµοκρατικής αρχής, που µε τη σειρά της αποτελεί θεµελιώδη
αρχή του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου.36 Για την άποψη αυτή, συνεπώς, θεσµοί, όπως
η εκ περιτροπής Προεδρεία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και ο διορισµός ενός Επιτρόπου
από κάθε κράτος-µέλος, είναι απαράβατοι όροι κατοχύρωσης της θεσµικής ισοτιµίας των
κρατών.

3.

Η νεο-ρεπουµπλικανική θεώρηση
Η θεώρηση αυτή της ΕΕ εκκινεί από τη νέο-ρωµαϊκή ρεπουµπλικανική παράδοση

και την κανονιστική επιταγή η λήψη των αποφάσεων να µην µετατρέπεται σε κυριαρχία,
στόχος που επιτυγχάνεται µέσω της «ακρόασης της άλλης πλευράς», που οδηγεί σε
συµβιβασµούς και όχι συναίνεση. Προτείνει µια «µεικτή» και «ισορροπηµένη»37
διακυβέρνηση µε κυρίαρχο σε αυτήν το ρόλο της διαβούλευσης38 και προτεραιότητα της
ελευθερίας, ως µη-κυριαρχίας,39 παρά των δικαιωµάτων και της δικαιοσύνης.40 Οι
θεωρητικοί του ρεύµατος αυτού στέκονται κριτικά απέναντι σε φιλελεύθερες
κανονιστικές προσεγγίσεις, υποστηρίζοντας ότι η φιλελεύθερη δηµοκρατία υπόσχεται
περισσότερα από όσα µπορεί να προσφέρει, καθώς επιδεινώνει το τριπλό (δηµοκρατικό,
οµοσπονδιακό και συνταγµατικό) έλλειµµα της Ευρώπης, και θεωρούν ότι δεν είναι το
Σύνταγµα, αλλά ο πολιτικός διάλογος που αποτελεί το µέσο σύνταξης της Πολιτείας.
Οι αρχές αυτές µπορούν βέβαια να ‘µεταφραστούν’ σε διαφορετικές προτάσεις
σχετικά µε την πολιτική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Στο πλαίσιο έτσι της
διακυβερνητικής-συναινετικής θεωρίας παραµένει το συµπέρασµα ότι η δηµιουργία
35

ΤΣΑΤΣΟΥ, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία, 32.
ΤΣΑΤΣΟΥ, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία, όπ.π., 36.
37
∆. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, Για µία ρεπουµπλικανική ερµηνεία της ευρωπαϊκής πολιτείας, σε: Κ. ΛΑΒ∆Α / ∆.
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ (επιµ.), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Πολιτική Θεωρία. Η πρόκληση του Ρεπουµπλικανισµού,
Αθήνα 2004, 107-150 (117, 142).
38
R. BELLAMY / D. CASTIGLIONE, Democracy, Sovereignty and the Constitution of the European Union: The
Republican Alternative to Liberalism, σε: Z. BANKOWSKI / A. SCOTT (επιµ.), The European Union and its
Order, Oxford 2000, 170-190 και σε ελληνική αποτύπωση, OΙ I∆ΙΟΙ, Η Ευρώπη ως δηµοκρατία, σε: Κ.
ΛΑΒ∆Α / ∆. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ (επιµ.), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Πολιτική Θεωρία. Η πρόκληση του
Ρεπουµπλικανισµού, Αθήνα 2004, 151-202 (ιδιαίτερα 180επ).
39
Μ. ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗ, Quo Vadis Europa?, Αθήνα 2001, 144 µε παραποµπή στον κλασικό θεωρητικό του νέορεπουµπλικανισµού P. PETTIT, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Oxford 1997, 22·
Κ. ΛΑΒ∆Α, Πολιτική αρχιτεκτονική και συλλογικότητες στον φιλελεύθερο ρεπουµπλικανισµό:
Κανονιστική θεωρία και πολιτική ανάλυση, σε: Κ. ΛΑΒ∆Α / ∆. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ (επιµ.), Ευρωπαϊκή
Ενοποίηση και Πολιτική Θεωρία. Η πρόκληση του Ρεπουµπλικανισµού, Αθήνα 2004, 39-106 (52επ).
40
BELLAMY / CASTIGLIONE, Normative Theory and the European Union: Legitimising the Euro-polity and its
Regime, όπ.π., 18.
36
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περισσότερο υπερεθνικών ή παγκόσµιων δοµών λήψης αποφάσεων δεν συντελεί στην
άρση των ελλειµµάτων αυτών, καθώς οι ψηφοφόροι ήδη νιώθουν αποµακρυσµένοι από
τους θεσµούς της ΕΕ,41 δεν λαµβάνουν µέρος µαζικά στις εκλογές ανάδειξης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ταύτισή τους συνεχίζει να είναι κατά πολύ ισχυρότερη
µε το εθνικό κράτος παρά µε την ΕΕ.42 Υπό αυτές τις συνθήκες η δηµοκρατική
νοµιµοποίηση µπορεί να ενισχυθεί µέσω της αξιοποίησης του συνταγµατικού και
δηµοκρατικού δυναµικού της υφιστάµενης θεσµικής διαρρύθµισης: µε άρση του
ελλείµµατος διαφάνειας και διαβούλευσης περί των ευρωπαϊκών θεµάτων, δεδοµένου ότι
οι αποφάσεις της ΕΕ έχουν µια βαθιά επίδραση στις εθνικές πολιτικές, και ενίσχυση της
νοµιµοποίησης της ΕΕ σε εθνικό πάντα επίπεδο.43 Αντίθετα, παραµένοντας στο νέορεπουµπλικανικό υπόδειγµα, άλλοι θεωρητικοί υποστηρίζουν την εξέλιξη της Ένωσης σε
«µία πολυφωνική, αλλά όχι απαραίτητα διακυβερνητικά συναινετική ευρωπαϊκή
πολιτεία»,44 όπου οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται διαβουλευτικά µέσω της
θεσµοθετηµένης και ισότιµης πολιτικής συµµετοχής των µελών του σύνθετου –διεθνικούευρωπαϊκού δήµου στο δηµόσιο βίο του κοινού πολιτικού συστήµατος, µιας ευρωπαϊκής
res publica.45 Ανάµεσα στα δύο άκρα, ενός ‘τέλους’ που τον θέλγει αφενός, και που είναι
η άσκηση της συντακτικής εξουσίας από και άρα η µεταφορά της πολιτικής κυριαρχίας σε
έναν ενιαίο ευρωπαϊκό δήµο, και του εφικτού αφετέρου, που παραµένει η ενδοκρατική
ενίσχυση της δηµοκρατίας φαίνεται να κινείται και να αµφιταλαντεύεται ο Μανιτάκης,46
δανειζόµενος ωστόσο σε πολλά σηµεία και την επιχειρηµατολογία περί πολλαπλών
δήµων του Weiler.

41

BELLAMY / CASTIGLIONE, Η Ευρώπη ως δηµοκρατία, όπ.π., 162-3.
R. BELLAMY, The European Constitution is Dead, Long Live European Constitutionalism, Constellations
2/2006, 181-189 (182-3).
43
BELLAMY, The European Constitution is Dead, Long Live European Constitutionalism, όπ.π., 186-7.
44
ΛΑΒ∆Α, Πολιτική αρχιτεκτονική και συλλογικότητες στον φιλελεύθερο ρεπουµπλικανισµό, όπ.π., 86.
45
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ, Για µία ρεπουµπλικανική ερµηνεία της ευρωπαϊκής πολιτείας, όπ.π., 141, 144.
46
ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Το «Σύνταγµα» της Ευρώπης αντιµέτωπο µε την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, 96επ.
42
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Η κοινότητα αξιών ως πηγή νοµιµοποίησης
Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή πηγή νοµιµοποίησης αποτελεί ένας ΄λαός’, ο οποίος

όµως δεν χαρακτηρίζεται από µια προ-πολιτική οµοιογένεια αλλά από την πρόσδεση σε
ένα σύµπαν κοινών αξιών, µινιµαλιστικών στο περιεχόµενό τους. Σύµφωνα µε την
αντίληψη αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση νοµιµοποιείται µέσα από την κατάφαση µιας τέτοιας
κοινότητας αξιών. Ο ευρωπαϊκός δήµος χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι µοιράζεται τις
ίδιες αξίες που έχουν µια ευρωπαϊκή σφραγίδα, όπως για παράδειγµα, η αµοιβαία
κοινωνική ευθύνη που ενσωµατώνεται στο ήθος του κοινωνικού κράτους σε όλες τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες και υιοθετείται από όλες τις κοινωνικές δυνάµεις ή τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, και ειδικότερα η απαγόρευση αρνητικών διακρίσεων κλπ. Η εκδοχή αυτή
γνωρίζει διάφορες αποχρώσεις:
α.

∆ηµοκρατία µέσα από µια Ευρώπη «πολλαπλών δήµων»
Από τις προσεγγίσεις περί διττής νοµιµοποίησης που εξετάσαµε παραπάνω ο

εκφραστής της άποψης αυτής, Weiler, διαφοροποιείται σε δύο σηµεία προτείνοντας το
µοντέλο των ‘πολλαπλών δήµων’ µεταβαλλόµενης γεωµετρίας: η άποψη περί πολλαπλών
δήµων θεωρεί ότι αυτοί πρέπει να συνδυαστούν µε την απεξάρτηση της εθνικότητας από
την ‘πολιτότητα’ (citizenship) και µε την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού δήµου που νοείται ως
πολιτική παρά ως εθνο-πολιτισµική ενότητα.47 O Weiler αναγνωρίζει την αξία των
εθνικών δήµων ως ενοτήτων που περιφρουρούν την οργανική-πολιτισµική ταυτότητα και
την αίσθηση του ανήκειν των ατόµων, αλλά ταυτόχρονα τα καλεί να αναγνωρίσουν την
δι-εθνική (transnational) πρόσδεση σε κοινές αξίες που υπερβαίνουν την εθνοτική και
εθνική ποικιλοµορφία. Αυτή όµως η ταύτιση δεν αρκεί στον Weiler: πρώτον, θεωρεί ότι η
ευρωπαϊκή ταυτότητα εξαρτάται από την εθνική. Κάποιος είναι ευρωπαίος επειδή είναι
πολίτης ενός κράτους µέλους. Η υπερεθνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
υποκειµενική της εκδοχή σηµαίνει ότι δεν υπάρχει απεξάρτηση από την εθνική
ταυτότητα, αλλά η ευρωπαϊκή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εθνικού σχεδίου.
∆εύτερον, προσθέτει µια άλλη εκπολιτιστική διάσταση: ότι σε µια σειρά ζητηµάτων
της δηµόσιας ζωής οι ευρωπαίοι πολίτες αποδέχονται τη νοµιµοποίηση και τη
δεσµευτικότητα των αποφάσεων άλλων ευρωπαίων πολιτών που συνιστούν τον µηοργανικό δήµο, και όχι εκείνες του οργανικού δήµου στον οποίο ανήκουν. Με αυτή την

47

WEILER, To Be a European Citizen: Eros and Civilization, in: The Constitution of Europe, 324επ. (344).
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έννοια οι συνθήκες δεν είναι µόνον συνθήκες µεταξύ κρατών, αλλά και ένα «κοινωνικό
συµβόλαιο» µεταξύ πολιτών των κρατών αυτών, που έτσι συνασπίζονται ως πολίτες σε
µια ευρύτερη πολιτική κοινωνία. Η άποψη αυτή, όπως τονίζει ο Weiler, περιφρουρεί τα
όρια, τον Εαυτό και τον Άλλο, αλλά εκπαιδεύει τον Εαυτό να προσεγγίσει τον Άλλο. Όχι
µόνον ο ευρωπαϊκός δήµος δεν είναι οργανικός, αλλά και δεν πρέπει να επιδιώκουµε να
γίνει.
Το σύστηµα των κοινών αξιών έχει συνεπώς µια ουσιαστική και µια διαδικαστική
διάσταση: µοιραζόµαστε κοινές βασικές αξίες και ακριβώς αυτό µας κάνει να
αποδεχόµαστε την υπαγωγή της ρύθµισης κάποιων τοµέων της κοινωνικής µας
συνύπαρξης σε µια πολιτεία που αποτελείται κατά κανόνα από «Άλλους».48
Όσον αφορά το κρίσιµο δίληµµα αν οι ψυχολογικοί δεσµοί (πρέπει να) προηγούνται
ή να έπονται της συνταγµατικής διαρρύθµισης ο Weiler εγκατέλειψε την προηγούµενη
θέση του49 ότι η λαϊκή κυριαρχία, ή ορθότερα η κυριαρχία των πολλαπλών δήµων
ακολουθεί -όπως και στην περίπτωση της θεωρίας περί εθνικού λαού- την ψυχολογία,
υπέρ µιας πιο βουλησιαρχικής προσέγγισης,

50

που τον φέρνει εγγύτερα στη θέση του

Habermas.

48

WEILER, To Be a European Citizen, όπ.π., 347.
J. WEILER / U.HALTERN / F. MAYER, European Democracy and Its Critics – Five Uneasy Pieces, Harvard
Jean Monnet Paper 1995/01, «Individuals must think of themselves in this way before such a demos could
have full legitimate democratic authority. The key for a shift in political boundaries is the sense of feeling
that the boundaries surround one’s own polity». Ωστόσο η θέση αυτή δεν επαναλαµβάνεται σε
µεταγενέστερα κείµενα του Weiler.
50
J.H.H. WEILER, A Constitution for Europe ? Some Hard Choices, JCMS 2002, 563-80, (566): «One does
not and cannot wait until the bonds of loyalty, of constitutional demos, of polity are in place as a precondition for a constitutional settlement. The constitutional settlement is a voluntary invitation, selfconscious and autonomous to create, over time, such a polity, such a demos and such a loyalty».
49
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Η Ευρώπη ως «πολιτικό έθνος»
Σύµφωνα µε την άποψη του Habermas η Ευρώπη πρέπει να χτιστεί πάνω στην

έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, όπου όµως ως ‘λαός’ νοείται µία αποκλειστικά πολιτική
έννοια, η ενότητα της οποίας επιτυγχάνεται µέσα από ένα ευρωπαϊκό Σύνταγµα και τον
συνταγµατικό πατριωτισµό που αυτό εγείρει. Ο Habermas τονίζει τον βουλησιαρχικό
χαρακτήρα ενός ‘πολιτικού έθνους’ (civic nation), “η συλλογική ταυτότητα του οποίου
δεν υφίσταται ανεξάρτητα ούτε πριν τη δηµοκρατική διαδικασία από την οποία πηγάζει.
Μια τέτοια πολιτική, σε αντίθεση µε την εθνοτική έννοια του ‘έθνους’ αντικατοπτρίζει
τόσο την «πραγµατική ιστορική τροχιά» (στο γερµανικό κείµενο µιλάει για την «µεγάλη
κατάκτηση») των ευρωπαϊκών εθνών-κρατών όσο και το γεγονός ότι η δηµοκρατική
ιδιότητα του πολίτη εγκαθιδρύει µια αφηρηµένη, δικαιικά διαµεσολαβηµένη αλληλεγγύη
µεταξύ ξένων».51 Ωστόσο, καθώς το µοντέλο δηµοκρατίας που υποστηρίζει ο Habermas
είναι µάλλον το ρεπουµπλικανικό, παρά το φιλελεύθερο, προϋποθέτει και ο ίδιος ένα
αίσθηµα του εµείς (“Wir-gefühl”) και την αποδοχή κοινών πολιτικών αξιών. Η
δηµοκρατία προϋποθέτει την κοινωνικοποίηση των πολιτών σε µια κοινή πολιτική
κουλτούρα.52
Από την προϋπόθεση αυτή θα µπορούσε να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η δηµόσια
εξουσία που ασκείται στο πλαίσιο του πολιτικού συστήµατος της ΕΕ µπορεί να
νοµιµοποιηθεί από τον πληθυσµό που κατοικεί νόµιµα σε αυτήν, στο βαθµό που αυτός
συνιστά ή αποδέχεται µια κοινότητα αξιών. Η ανάλυση του Χάµπερµας αντικατοπτρίζει
τη σοσιαλδηµοκρατική πολιτική σκόπευση της διατήρησης των κεκτηµένων του
δηµοκρατικού και κοινωνικού εθνικού κράτους του δεύτερου µισού του περασµένου
αιώνα µέσα από τη νέα πολιτική και υπερεθνική συσσωµάτωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση.53
Προς την κατεύθυνση αυτή καλείται να συνεισφέρει και ένα ευρωπαϊκό Σύνταγµα, άρα θα
µπορούσε να πει κανείς ότι ένα τέτοιο Σύνταγµα θα έπρεπε να είναι αρκετά ‘περιεκτικό’
ως προς τις αξίες που σέβεται και εγγυάται.

51

J. HABERMAS, Why Europe needs a Constitution, New Left Review 2001, 5επ. (15-16) και στο γερµανικό
πρωτότυπο Warum braucht Europa eine Verfassung, Hamburg Lecture 26.06.2001, Die Zeit 27/2001.
52
HABERMAS, Why Europe needs a Constitution, όπ.π., 19επ.
53
Αυτό που ο HABERMAS, όπ.π., ονοµάζει «σοσιαλδηµοκρατική ανάγνωση του ευρωπαϊκού σχεδίου».
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Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
Η θεωρία του πολυεπίπεδου συνταγµατισµού και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

προτείνει να θεωρήσουµε την ΕΕ ως ένα σύστηµα ανά βαθµίδες κοινωνικής
ολοκλήρωσης και διαφορετικών επιπέδων δράσης, οι οποίες

νοµιµοποιούνται

πρωτοτύπως από τους πολίτες και εντάσσονται σε ένα ενιαίο συνταγµατικό σύστηµα.54
Συνεπώς η ΕΕ δεν είναι πλέον ένας διεθνής οργανισµός και τα κράτη δεν είναι κύριοι των
Συνθηκών, αλλά ένα σύστηµα που αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα µε διαφορετικό
βαθµό ενοποίησης. Με την Ένωση δηµιουργείται, δηλαδή, ένα πρόσθετο επίπεδο
δηµόσιας εξουσίας που αντλεί την νοµιµοποίησή του από εκείνους, οι οποίοι υπόκεινται
στις αποφάσεις και τις πολιτικές της εξουσίας αυτής.55 Ως πολυεπίπεδο συνταγµατικό
σύστηµα, η ΕΕ ανάγεται απευθείας στους πολίτες της προκειµένου να νοµιµοποιηθεί,
ακολουθεί την ίδια θεωρία αντιπροσώπευσης µε το κράτος56 -αν και η ίδια δεν είναι
κράτος- και µπορεί να έχει Σύνταγµα, καθώς ο συνταγµατισµός διαχωρίζεται από το
εθνικό κράτος.57

6.

Προς ένα οµοσπονδιακό ευρωπαϊκό κράτος
Η προηγούµενη θεωρία βρίσκεται πολύ κοντά αλλά διαφοροποιείται58 από την -ας

την ονοµάσουµε- ‘ευρωκρατική’ άποψη, σύµφωνα µε την οποία η Ευρώπη πρέπει να
µετασχηµατιστεί σε οµοσπονδιακό κράτος, στο οποίο πηγή της νοµιµοποίησης και της
ενιαίας ευρωπαϊκής κυριαρχίας είναι ο πολιτικά ενοποιηµένος ευρωπαϊκός λαός. Υπό
αυτή την προϋπόθεση -και µόνον- είναι νοητό και ένα Σύνταγµα για την Ένωση που θα
µεταφέρει την πρωτογενή εξουσία και κυριαρχία στον ευρωπαϊκό λαό και θα συστήνει το
ευρωπαϊκό οµοσπονδιακό κράτος. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, τα προβλήµατα και
ελλείµµατα δηµοκρατίας που αντιµετωπίζει σήµερα η Ένωση δεν µπορούν να επιλυθούν

54

I. PERNICE, Multilevel Constitutionalism in the European Union, WHI Paper 5/2002, 7.
I. PERNICE, Rethinking the Methods of Dividing and Controlling the Competencies of the Union,
www.ecsanet.org/ post_nice/contributions/pernice.doc.
56
PERNICE, Multilevel Constitutionalism in the European Union, όπ.π., 3, ο οποίος τονίζει ότι η Ένωση είναι
δηµιούργηµα των πολιτών της, κατά τον ίδιο λόγο που τα κράτη είναι δηµιουργήµατα των δικών τους
πολιτών. Οι ίδιοι αυτοί πολίτες είναι η πηγή της νοµιµοποίησης της δηµόσιας εξουσίας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και στο αντίστοιχο εθνικό τους κράτος και υπόκεινται στην εξουσία που ασκείται και στα δύο
επίπεδα.
57
PERNICE, Multilevel Constitutionalism in the European Union, όπ.π., 2-4.
58
Πρβλ. ωστόσο την κριτική του ΤΣΑΤΣΟΥ, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία, 54επ., σύµφωνα µε την οποία τα
οµοσπονδιακά συστήµατα φέρουν την δυναµική µιας ασταµάτητης οµοιογενοποίησης και άρα το σπέρµα
της αυτοαναίρεσής τους.
55
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παρά µόνον µε τη µεταφορά του αντιπροσωπευτικού µοντέλου στο επίπεδο του
ευρωπαϊκού κράτους.59
Ένα περαιτέρω επιχείρηµα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι µόνον ένα
ευρωπαϊκό κράτος θα µπορούσε πιθανόν να επηρεάσει την παγκόσµια αγορά και να
συντελέσει στην περιφρούρηση των κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών και άρα του
πυρήνα των αξιών και της πίστης των πολιτών προς την δηµόσια εξουσία, η οποία διανύει
περίοδο κρίσης.60 Η ‘µετάφραση’ συνεπώς των εννοιών που µας απασχολούν εδώ, όπως
‘λαός’,

‘Σύνταγµα’

και

‘δηµοκρατία’,

‘αντιπροσώπευση’

και

‘νοµιµοποίηση’,

παρουσιάζεται στο µοντέλο αυτό απλούστερη από ότι σε κάθε άλλο –εκτός από το
εθνοκεντρικό µοντέλο που αρνείται κάθε δυνατότητα ‘µετάφρασης’ των εννοιών αυτών
εκτός έθνους-κράτους– ακριβώς γιατί είναι γραµµική και αυτόµατη, προϋποθέτει δε
µόνον την αλλαγή κλίµακας.61

III. ΌΡΓΑΝΑ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Είναι προφανές ότι οι παραπάνω απόψεις -και όσες ακόµη παραλείψαµε- στις
διαφορετικές τους αποχρώσεις σε σχέση µε την πηγή / τις πηγές νοµιµοποίησης της
ενωσιακής εξουσίας ‘µεταφράζονται’ ή µπορούν να ‘µεταφραστούν’ σε διαφορετικά
οργανωτικά σχήµατα, όργανα και διαδικασίες παραγωγής και εφαρµογής της πολιτικής
βούλησης της Ένωσης. Θα µπορούσαµε έτσι σχηµατικά να διαγράψουµε ως εξής το

59

Έτσι ο MANCINI, Europe: The Case for Statehood, όπ.π., 40επ.
MANCINI, op.cit.
61
Για µια κριτική των επιχειρηµάτων του Mancini, βλ. J.H.H. WEILER, The Case Against the Case for
Statehood, ELJ 1998, 43επ.
60
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κεντρικό χαρακτηριστικό κάθε προσέγγισης: οι οµοφωνίες και οι συµφωνίες µε
συναίνεση και κεκλεισµένων των θυρών αντανακλούν ένα διακυβερνητικό µοντέλο, ο
έλεγχος από τα εθνικά Κοινοβούλια περισσότερο µια µορφή ‘δηµοι-κρατίας’ και την
«Ένωση των λαών», η ενδυνάµωση του ΕΚ και η πολιτικοποίηση των αποφάσεων
φέρνουν την Ένωση πιο κοντά στο µοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ένας
δεσµευτικός Χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων απηχεί την ενότητα στη βάση των κοινών
αξιών, περισσότερα κοινά δικαιώµατα για όλους τους ευρωπαίους πολίτες συνεπάγονται
επίρρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού ‘δήµου’ και, τέλος, η υπεροχή του ενωσιακού δικαίου
έναντι εκείνου των κρατών µελών αποπνέει τον αέρα του οµοσπονδιακού κράτους.
Σε αρµονία µε τα παραπάνω, τα όργανα της ΕΕ µπορούν να χωριστούν, σύµφωνα µε
την κλασική διάκριση, σε διακυβερνητικά (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συµβούλιο
Υπουργών) και υπερεθνικά (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή, ∆ικαστήριο),62 ωστόσο
η φύση τους αυτή δεν είναι ‘καθαρή’. Ακριβέστερο είναι µάλλον ότι έχουν διαφορετικές
‘στιγµές’, όπου εκδηλώνεται η διττή ή και πολλαπλή63 -µερικές φορές- πολιτική τους
νοµιµοποίηση. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι όντως το κατεξοχήν διακυβερνητικό
όργανο, τη στιγµή που οι αποφάσεις του προετοιµάζονται από το διπλωµατικό σώµα
(COREPER) και λαµβάνονται µε οµοφωνία ή συναίνεση κεκλεισµένων των θυρών, δεν
ελέγχεται δε σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε καµία διαδικασία (ελέγχεται µόνον ο κάθε ηγέτης
στην εθνική πολιτική αρένα από το Κοινοβούλιο και µέσω των εθνικών εκλογών, στον ελάχιστο βέβαια στην πράξη- βαθµό που είναι γνωστό ποια πολιτική άποψη υποστήριξε)
και ο Πρόεδρός του προέρχεται µε εξαµηνιαία εναλλαγή από τα κράτη µέλη· ο ακραιφνής
όµως αυτός διακυβερνητικός χαρακτήρας σχετικοποιείται όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
αποφασίζει µε –ενισχυµένη έστω ή ειδική- πλειοψηφία.64
Η εµφάνιση της διάστασης ‘ευρώπη των λαών’ ή ‘δηµοι-κρατία’ αποτυπώνεται
στην σταθµισµένη ψήφο του Συµβουλίου Υπουργών, ενός επίσης διακυβερνητικού
οργάνου, εφόσον ο αριθµός των ψήφων αντανακλά, έστω και στρεβλωµένα, την σχέση
µεγέθους των εθνικών λαών, ενώ η λήψη αποφάσεων µε πλειοψηφία αποτελεί
οµοσπονδιακό στοιχείο, καθώς τα µειοψηφούντα κράτη αποδέχονται τη δεσµευτικότητα

62

Αντί άλλων βλ. Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Θεσµική συγκρότηση: όργανα λήψης αποφάσεων, σε Στεφάνου /
Φατούρου / Χριστοδουλίδη (επιµ.), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Αθήνα 2001, 223επ.
63
Η άποψή µας είναι ότι µπορούµε και πρέπει πλέον να µιλούµε για τριπλή νοµιµοποίηση, από κράτη, λαούς
και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται σε µια δυναµική ισορροπία που διαφοροποιείται
µε κάθε θεσµική αλλαγή.
64
Π.χ. για τον ορισµό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 214 ΣΕΚ, έτσι όπως
ισχύει µετά τη Συνθήκη της Νίκαιας (ΕπΕφΕΚ C80 της 10.03.2001).
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των αποφάσεων σε ένα όργανο αποτελούµενο κατά πλειοψηφία από ‘Άλλους’. Η
ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων -βάσει του σχετικού προσαρτηµένου
στην ΕΣΣ Πρωτοκόλλου65- παραπέµπει επίσης στη νοµιµοποίηση µέσω των εθνικών
λαών και τυγχάνει υποστήριξης από όσους επικαλούνται την κοινοβουλευτική αρχή και
την ταυτίζουν µε το εθνικό κράτος.66 Όσοι εµπνέονται από το ρεπουµπλικανικό µοντέλο
στηρίζουν επίσης τη νοµοθετική αρµοδιότητα -αντί της συµβουλευτικής- της Επιτροπής
των Περιφερειών και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, παράλληλα µε την
υιοθέτηση εκλογικών µηχανισµών προκειµένου να ενισχυθεί η αντιπροσωπευτικότητα και
η πολιτική τους ευθύνη.67
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατατάσσεται συνήθως στα υπερεθνικά –άρα
οµοσπονδιακής λογικής- όργανα, καθώς αποφασίζει µε πλειοψηφία και βάσει κυρίως
πολιτικών προτιµήσεων και υπερεθνικών συσσωµατώσεων, των ευρωπαϊκών πολιτικών
κοµµάτων και των κοινοβουλευτικών τους οµάδων, αλλά αν σκεφτεί κανείς τον τρόπο και
την πολιτική ατζέντα εκλογής του θα διακρίνει τη διάσταση της µέσω των εθνικών λαών
νοµιµοποίησής του. Η ενίσχυσή του προωθείται από τους φεντεραλιστές, ενώ αντίθετα
δεν θεωρείται µέσο τόνωσης της νοµιµοποίησης της Ένωσης από τους διακυβερνητικούς,
λειτουργιστές ή και ρεπουµπλικάνους.68
Τέλος, τόσο η Επιτροπή όσο και το ∆ΕΚ -όργανα που θεωρούνται κατεξοχήν
υπερεθνικά, εφόσον είναι ταγµένα να προωθούν και να προασπίζονται το κοινό συµφέρον
της Κοινότητας / Ένωσης (ά. 211 και 213 παρ. 2α για την Επιτροπή και ά. 220 ΣΕΚ για το
δικαστήριο)- συγκροτούνται από µέλη που προτείνουν οι εθνικές κυβερνήσεις και
µάλιστα µε εκπροσώπηση «ένα προς ένα» (ένα µέλος του οργάνου από κάθε κράτος

65

1ο Πρωτόκολλο «σχετικά µε τον Ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», σε: ΕπΕφΕΕ
C310/204, της 16.12.2004.
66
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Τόµος Α’, Αθήνα 62002, 275· BELLAMY, The European
Constitution is Dead, Long Live European Constitutionalism,, όπ.π., 187.
67
BELLAMY / CASTIGLIONE, Normative Theory and the European Union: Legitimising the Euro-polity and its
Regime, όπ.π., 19.
68
Πρβλ. π.χ. BELLAMY, The European Constitution is Dead, Long Live European Constitutionalism, όπ.π.,
187, ο οποίος θεωρεί ότι ακόµη και η άµεση εκλογή του ΕΚ δεν αποτελεί µια ώριµη θεσµική επιλογή.

Χαµένοι στη «µετάφραση»

249

µέλος), στοιχείο που αντικατοπτρίζει τη διακυβερνητική λογική και την ισοτιµία των
κρατών. Ωστόσο, η Επιτροπή αντλεί νοµιµοποίηση και από την ψήφο έγκρισης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ά. 214 παρ.2γ ΣΕΚ), δανειζόµενη έτσι τη διπλή
νοµιµοποιητική βάση εκείνου. Κατ’ αυτή την έννοια θα µπορούσε να πει κανείς ότι η
Επιτροπή συγκεντρώνει την τριπλή νοµιµοποίηση από κράτη (πρόταση), λαούς (έγκριση
Κοινοβουλίου) και πολίτες (λειτουργική νοµιµοποίηση, καθώς ενεργεί µε βάση το
ευρωπαϊκό συµφέρον και µε σεβασµό προς τα θεµελιώδη δικαιώµατα).

IV.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΝΟΨΕΙ

ΤΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΘΗΚΗΣ
Α.

Μέθοδος
Μέχρι τώρα εξετάσαµε (στο ΙΙ) τα βασικότερα προτεινόµενα µοντέλα πολιτικής

ενοποίησης ενόψει της απαίτησης νοµιµοποίησης της ενωσιακής εξουσίας καθώς και
(συνοπτικά στο ΙΙΙ) πώς αυτά ‘µεταφράζονται’ σε όργανα και θεσµικές προβλέψεις. Η
σχέση αυτή µας επιτρέπει να προβούµε στη συνέχεια σε κριτική αποτίµηση της
Ευρωπαϊκής Συνταγµατικής Συνθήκης και να προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε, αν κάποιο
από τα µοντέλα ενοποίησης που παραθέσαµε βρίσκει προνοµιακή µεταχείριση σε αυτή.
Ή, µε άλλα λόγια, αν και κατά πόσο οι νέοι θεσµοί που θα εισάγονταν µε την ΕΣΣ
αποτελούν ‘µετάφραση’ κάποιου ή κάποιων µοντέλων πολιτικής ενοποίησης.
Θα θεωρήσουµε ότι ο βαθµός ή η ένταση της ‘ενοποίησης’ (integration) αντιστοιχεί
σε ένα βαθµό πυκνότητας και ένα συγκεκριµένο χαρακτήρα των σχέσεων µεταξύ των
συστατικών στοιχείων ενός συστήµατος, εν προκειµένω της ΕΕ.69 Η αξιολόγηση θα γίνει
µε βάση την νοµική περιγραφή της πολιτικής ζωής, όπως αυτή προκύπτει από τη
Συνταγµατική Συνθήκη, µε µια κλασικά δηλαδή ευρωπαϊκή µατιά εξέτασης των
πολιτικών πραγµάτων70. Οι πολιτικοί θεσµοί αναλύονται έτσι µέσω των νοµικών τους
69

J.G. MARCH, A learning perspective on the network dynamics of institutional integration, σε: M. EGEBERG
and P. LÆGREID (eds.), Organizing Political Institutions, Oslo 1999, 129-155 (134-5): Η ενοποίηση µπορεί
να αναφέρεται στην ‘αιτιακή αλληλεξάρτηση’ µεταξύ των µερών, στην ‘συνοχή’ (consistency), τον βαθµό
δηλαδή συνάφειας και συντονισµού µεταξύ τους, ή/και στη ‘δοµική τους σύνδεση’ (structural
connectedness).
70
D. EASTON, The Political System, New York: Alfred A. Knopf 1964, όπως παραπέµπεται από J. OLSEN,
Organising European Institutions of Governance. A Prelude to an Institutional Account of Political
Integration, Arena Working Papers 02/2000.
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κωδίκων και οι αλλαγές στους τυπικούς-νοµικούς θεσµούς θεωρούνται πως θα
συνεισφέρουν στην αλλαγή της συµπεριφοράς των υποκειµένων. Με άλλα λόγια,
σκοπεύουµε να εξετάσουµε πώς µερικά θέµατα-κλειδιά, τα οποία ξεχωρίζουµε επειδή τα
θεωρούµε ενδεικτικά της «πολιτικής ενοποίησης» αντιµετωπίζονται στη Συνταγµατική
Συνθήκη, (η οποία αν κυρωνόταν θα αποτελούσε) το «τυπικό Σύνταγµα» της ΕΕ, έχοντας
κατά νου βεβαίως τη σηµασία και του «πραγµατικού συντάγµατος» της Ένωσης.
Ως τέτοια θέµατα-κριτήρια του είδους της πολιτικής ενοποίησης και ενδεικτικά της
έντασης της πολιτικής ενοποίησης προτείνουµε ενδεικτικά -και εξηγούµε στην οικεία
παράγραφο το γιατί- τα ακόλουθα: 1) τη ρητορική της ΕΣΣ, 2) τη διαδικασία
αναθεώρησής της, 3) τα κριτήρια συγκρότησης των οργάνων, τη νοµιµοποίηση και τον
τρόπο λήψης των αποφάσεών τους, 4) την αρµοδιότητα στον ευαίσθητο τοµέα της Κοινής
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Άµυνας, και 5) την αποτύπωση της
κοινωνικής αρχής.

Β.

Κριτήρια πολιτικής ενοποίησης

1.

Η ρητορική της ΕΣΣ
Παρότι είναι δύσκολο να συνάγει κανείς ασφαλή κανονιστικά συµπεράσµατα από

τη ρητορική και τις βασικές έννοιες που χρησιµοποιεί ένα νοµικό κείµενο, οι παράµετροι
αυτές αποτελούν θεµέλιο λίθο ενός συνταγµατικού κειµένου, ενόψει (και) της συµβολικής
λειτουργίας που αυτό επιτελεί. Η διακήρυξη πολιτικής ενότητας, συνεπώς, ακόµη και αν
δεν επαληθεύεται σε επιµέρους ρυθµίσεις, αποτελεί µια ένδειξη πολιτικής βούλησης προς
την κατεύθυνση αυτή.
Αν εξετάσουµε τον ορισµό της Ένωσης, βλέπουµε ότι τόσο στο προοίµιο της ΕΣΣ
όσο και στο άρθρο 1 αυτής γίνεται αναφορά στη «βούληση των πολιτών71 και των κρατών
της Ευρώπης», οι οποίοι φαίνεται να αποτελούν ως δίπολο την πηγή νοµιµοποίησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη σε επίπεδο ρητορικής έχουµε µια µετάβαση από τη βούληση
των «υψηλών συµβαλλοµένων µερών» (άρθρο 1 ΣΕΚ και 1 ΣΕΕ) και την «διαρκώς
στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης» (που απηχεί τη θεώρηση της ΕΕ ως ένωσης

71

Στην εκδοχή του σχεδίου µέχρι τον Μάιο του 2003 -λίγο δηλαδή πριν το σχέδιο παρουσιαστεί από τη
Συνέλευση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003- το άρθρο 1 αναφερόταν
στη βούληση «των λαών και των κρατών» της Ευρώπης. Αν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ιστορική
ερµηνεία, ποια κανονιστικά συµπεράσµατα θα µπορούσαµε άραγε να συνάγουµε από αυτή την αλλαγή στη
διατύπωση;
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κρατών και ως δηµοι-κρατίας αντίστοιχα) στην επίκληση των κρατών και πολιτών (που
θα λέγαµε ότι βρίσκεται πιο κοντά στην αντίληψη περί παράλληλων δήµων, ευρωπαϊκού
και εθνικών). Το αν και τι είδους κανονιστικές συνέπειες µπορούµε να αντλήσουµε από
την -σε επίπεδο τουλάχιστον ρητορικής- σηµαντική και πάντως πλήρη συµβολισµών
µετάβαση από µονή σε διπλή νοµιµοποιητική βάση -κράτη και πολίτες- είναι κάτι που
µένει να αποδειχθεί στο µέλλον. Θα µπορούσαµε -δανειζόµενοι από την κλασική
συνταγµατική θεωρία- να πούµε πως η διακήρυξη αυτή µπορεί να λειτουργήσει ως
θεµελιώδης αρχή και να προσφέρει ερµηνευτικά ερείσµατα κατά την εφαρµογή άλλων
ειδικότερων διατάξεων του οργανωτικού Συντάγµατος της ΕΕ, ιδιαίτερα εκείνων που
αφορούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 20 παρ. 2
και 46 παρ. 2 ΕΣΣ το ΕΚ αντιπροσωπεύει πλέον τους πολίτες της Ένωσης.
Παραµένοντας στο επίπεδο της ρητορικής και των συµβόλων, η συναίνεση που
τελικά επιτεύχθηκε για την αναφορά, όχι στο Θεό, όπως ήθελαν οι πιο συντηρητικές
δυνάµεις, αλλά πάντως στην «θρησκευτική» κληρονοµιά της Ευρώπης, χωρίς καταφυγή
σε ένα είδος «ακουστικού διαχωρισµού στο δίκαιο»,72 που είχε χρησιµοποιηθεί για το
προοίµιο του Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων73 αποτελεί άλλη µια ένδειξη πολιτικής
ενοποίησης, ακόµη και αν για κάποια κράτη –όπως για τη λαϊκή Γαλλία- η διατύπωση
αυτή θεωρείται -και δικαίως- οπισθοδρόµηση από τον κατοχυρωµένα λαϊκό χαρακτήρα
της πολιτικής εξουσίας.
Τέλος, τη µετάβαση από µια οικονοµική σε µια πολιτική και κοινωνική ενοποίηση
σηµατοδοτούν τα άρθρα 2 και 3 ΕΣΣ: Το πρώτο που περιλαµβάνει τις αξίες στις οποίες
βασίζεται η Ένωση απηχεί -θα έλεγε κανείς- τη θεώρηση περί νοµιµοποίησης της Ένωσης
βάσει των αξιών που αυτή υπηρετεί. Το αντίστοιχο σε ισχύ άρθρο 6 ΣΕΕ αναφέρεται στις
«αρχές της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου
και των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου». Το άρθρο 2 ΕΣΣ74

72

M. DAN-COHEN, Decision Rules and Conduct Rules: On Acoustic Separation in Criminal Law, 97
Harv.L.Rev (1984), 625. Ο “ακουστικός διαχωρισµός” επιτρέπει στον νοµοθέτη να µεταδώσει ένα µήνυµα
σε ένα συγκεκριµένο κοινό, χωρίς να µεταδώσει το ίδιο µήνυµα σε ένα άλλο.
73
Θυµίζουµε ότι η αναφορά στο προοίµιο του Χάρτη στην «πνευµατική και ηθική κληρονοµιά» της
Ευρώπης µεταφράζεται σε άλλες γλώσσες αντιστοίχως (π.χ. «spiritual and moral heritage») και σε άλλες
ως πνευµατική και θρησκευτική (π.χ. “geistig-religiöses Erbe”).
74
Άρθρο 2 ΕΣΣ:

«Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της
δηµοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασµού των ανθρώπινων
δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των προσώπων που ανήκουν σε
µειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη µέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται
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ενσωµατώνει έναν περιεκτικό κατάλογο των αξιών που συνιστούν τη ‘δίκαιη’ και ‘αγαθή’
πολιτεία, όπως αυτή καταγράφεται ως κοµµάτι της συλλογικής ταυτότητας των
Ευρωπαίων.

2.

Σύνταξη, υιοθέτηση και αναθεώρηση της ΕΣΣ
Ένα σηµαντικό κριτήριο πολιτικής ενοποίησης -αλλά και κρίσης του αν µέσω της

ΕΣΣ θα µπορούσε να θεσπιστεί Σύνταγµα- είναι η διαδικασία σύνταξης και θέσης σε ισχύ
της ΕΣΣ, καθώς και η διαδικασία αναθεώρησής της που η ίδια προβλέπει.
Όσον αφορά τη διαδικασία θέσπισης της ΕΣΣ, για πρώτη φορά είχαµε την εµπλοκή
µιας σχετικά αντιπροσωπευτικής75 «Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης» στην

75

από τον πλουραλισµό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την
αλληλεγγύη και την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών.»
Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Η αναθεώρηση των Συνθηκών και η συνταγµατική προοπτική της Ένωσης, σε: Η
Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπ.π., 45-72 (58)· ∆. ΤΣΑΤΣΟΥ, Nαι στο Eυρωπαϊκό
Σύνταγµα. Bήµα ιστορικό και αναγκαίο, αν και δεν είναι Σύνταγµα, Τα Νέα 15.01.2005, Ν14.
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προπαρασκευαστική φάση, που µέχρι πρότινος κυριαρχούνταν αποκλειστικά από τα
κράτη και τις κυβερνήσεις. Η διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών πρόδιδε έναν
ακραιφνή διακυβερνητικό χαρακτήρα,76 ενώ η σύγκληση µιας διαβουλευτικής, και όχι
συντακτικής,77 µε αποφασιστική δηλαδή αρµοδιότητα, Συνέλευσης, απαρτιζόµενης από
αντιπροσώπους των κρατών (εκπρόσωποι αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων), λαών
(µέλη εθνικών Κοινοβουλίων) και πολιτών (µέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) αποτελεί
ένα, άτολµο έστω, αλλά σαφές, βήµα προς αναγνώριση της τριπλής νοµιµοποίησης της
Ένωσης.78 Η δηµόσια διαβούλευση της Συνέλευσης, σηµατοδοτεί επίσης πύκνωση του
πολιτικού χαρακτήρα της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών, σε αντίθεση µε την
κεκλεισµένων των θυρών συζήτηση µεταξύ επαγγελµατιών διπλωµατών που χαρακτήριζε
όλες τις προηγούµενες αναθεωρήσεις. Αναπτύσσεται βέβαια και η κριτική, ότι η
Συνέλευση κατέληξε µεν στα περισσότερα ζητήµατα σε ενιαία πρόταση, αλλά πολλά
θεσµικά ζητήµατα βαρύνουσας σηµασίας παραπέµφθηκαν είτε στο µυστικοπαθές
Προεδρείο της79 είτε στην ίδια τη ∆ιακυβερνητική και έτσι αφαιρέθηκαν από το φως της
δηµοσιότητας και της κριτικής που αυτή επιτρέπει.
Σηµαντικό κριτήριο αξιολόγησης της ΕΣΣ, από τη σκοπιά της προώθησης της
πολιτικής ενοποίησης, είναι επίσης το αν η προβλεπόµενη στο ίδιο το «Σύνταγµα»80
διαδικασία αναθεώρησής του επιµένει στην οµοφωνία µεταξύ των κρατών µελών ή
επιτρέπει την αναθεώρηση από µια, ενισχυµένη έστω, πλειοψηφία, καθώς, όπως
παρατηρεί ο Weiler, η οµοφωνία που ενσωµατώνει την αρχή της ισότητας κυρίαρχων
76

Βλ. ΤΣΑΤΣΟ, Εισήγηση σε Ε.Κ.Ε.Μ., όπ.π., που θεωρούσε ότι η διπλή νοµιµοποιητική διάσταση της
ενωσιακής τάξης προδίδεται στη διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών και πρότεινε την υιοθέτηση της
συνταγµατικής µεθόδου για την προπαρασκευαστική φάση και τη µέθοδο του διεθνούς δικαίου κατά την
απόφαση.
77
Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η Συνέλευση και η ∆ήλωση του Laeken, σε: Γ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ / Γ. ΚΑΡΙΨΙΑ∆Η / Κ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Η Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα 2002, 13-25 (18),
ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Το «Σύνταγµα» της Ευρώπης αντιµέτωπο µε την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, 102.
78
Την ενεργοποίηση και το ρόλο της Συνέλευσης θεωρεί ο ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ, Τώρα Αρχίζει η Συνταγµατική
Ιστορία της Ένωσης, Το Βήµα 27.03.2005, στοιχείο που θεµελιώνει την ΕΕ «ως Ένωση πολιτών
οργανωµένων σε λαούς». Έχουµε την αίσθηση ότι µε τη διατύπωση αυτή ο Τσάτσος εµπλουτίζει την
κλασική του θέση περί διπλής νοµιµοποίησης, προκειµένου να συµπεριλάβει αυτούς που εµείς θεωρούµε
ως τρίτη πηγή νοµιµοποίησης της Ένωσης, δηλαδή τους πολίτες της. Τοποθετούµενος στο διακυβερνητικό
στρατόπεδο ρεπουµπλικανικής έµπνευσης ο BELLAMY, The European Constitution is Dead, Long Live
European Constitutionalism, όπ.π., 187, κατακρίνει την απαγόρευση επίσηµα θεσµοθετηµένων
συναντήσεων των αντιπροσώπων κάθε κράτους χωριστά στο πλαίσιο της Συνέλευσης.
79
J. EMMANOUILIDIS, Die institutionellen Reformen in der Verfassung – die neue Machtarchitektur der
Europäischen Union, in Die Europäische Verfassung in der Analyse, Bertelsmann Stiftung 2005, (υπό
έκδοση), 5 (παραπέµπεται µε τη σελιδοποίηση ως ηλεκτρονικό άρθρο).
80
Ένα Σύνταγµα θέτει το ίδιο τους κανόνες της αναθεώρησής του, είναι δηλαδή αυτοαναφορικά και
αυτοκαθοριζόµενο, αποτελεί δε και την κανονιστική µήτρα θέτοντας τους όρους ισχύος για όλους τους
άλλους κανόνες δικαίου εντός της δικαιοταξίας του.
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κρατών αποτελεί χαρακτηριστικό του διεθνισµού και όχι του υπερεθνισµού ή του
συνταγµατισµού.81 Ο ίδιος επισηµαίνει: η αναθεώρηση µε πλειοψηφία δεν είναι απλώς
ένα πολιτικό ζήτηµα, έχει µια βαθιά συνταγµατική και κοινωνική σηµασία: Η
διαθεσιµότητα να υποβάλεις τον εαυτό σου στην πλειοψηφική απόφαση ακόµη και σε
συνταγµατικό επίπεδο είναι χαρακτηριστικό µιας πολιτείας και της πρόθεσης να ενταχθείς
σε µια πολιτική κοινότητα κάποιου βάθους. Είναι µια πρόσκληση να συσσωµατωθείς µε
τους άλλους µε δεσµούς πίστης και αφοσίωσης που φανερώνουν ένταξη σε µια καινούρια
συλλογικότητα και στη θέλησή της. Οι ουσιαστικές ρυθµίσεις που συµφωνούνται σε µια
Συνθήκη ή σε ένα Σύνταγµα µπορεί να είναι ίδιες. Αυτό που αλλάζει είναι η βάση της
αποδοχής και η σχέση µεταξύ των υποκειµένων, που αντιπροσωπεύουν την µετάβαση
προς την Πολιτεία.
Ένα δεύτερο στοιχείο που θα σηµατοδοτούσε τη ‘µετάφραση’ σε συνταγµατικό
θεσµό των υπερεθνικών προσεγγίσεων και την αναγωγή των ευρωπαίων πολιτών σε πηγή
νοµιµοποίησης της ΕΕ, την οποία σε επίπεδο ρητορικής είδαµε ότι ενστερνίζεται η ΕΣΣ,
θα ήταν η εισαγωγή µιας διαδικασίας άµεσης δηµοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. η
διεξαγωγή ενός πανευρωπαϊκού δηµοψηφίσµατος για την έγκριση ή αναθεώρηση του
Συντάγµατος, στη βάση του αξιώµατος «ένας άνθρωπος-µία ψήφος». Αυτό, όπως
παρατηρεί ο Weiler, είναι πραγµατιστικό και ιστορικά δυνατό. 82 Σε µια τέτοια υποθετική
περίπτωση η ίδια η διαδικασία επικύρωσης του Συντάγµατος µέσα από ένα πανευρωπαϊκό
δηµοψήφισµα θα συνιστούσε το πρώτο βήµα δηµιουργίας ενός ‘ευρωπαϊκού λαού’ υπό
κανονιστική και συνταγµατική έννοια. Ένα πανευρωπαϊκό δηµοψήφισµα θα έδινε αφορµή
για µια πανευρωπαϊκή δηµόσια συζήτηση και την πύκνωση της ευρωπαϊκής δηµόσιας
σφαίρας. Όπως παρατηρεί ο Habermas, «η συντακτική διαδικασία είναι από µόνη της ένα
µοναδικό µέσο για υπεράνω των συνόρων επικοινωνία. Έχει τη δυναµική µιας
αυτοεπαληθευόµενης προφητείας».83 Το γεγονός ότι ο ένας και ενιαίος αυτός ‘λαός’ θα
συνοδευόταν για αρκετά ακόµη χρόνια από την ύπαρξη πολλών εθνικών λαών ή δήµων,
όπως αυτό συµβαίνει σε κράτη, όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, ή ο Καναδάς, δεν θα

81

Την πλειοψηφική λήψη των αποφάσεων θεωρεί χαρακτηριστικό ενός πραγµατικού συντάγµατος ο J.H.H.
WEILER, A Constitution for Europe? Some Hard Choices, όπ.π., 565.
82
WEILER, A Constitution for Europe ? Some Hard Choices, όπ.π., 566. Αντίθετα, κατά το ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Το
«Σύνταγµα» της Ευρώπης αντιµέτωπο µε την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, 109, η άσκηση πρωτογενούς
συντακτικής εξουσίας «χωρίς τη συγκατάθεση και τη συµµετοχή στην όλη διαδικασία των κρατών και των
κυβερνήσεών τους φαντάζει, πολιτικά και θεσµικά, ανέφικτο».
83
J. HABERMAS, Warum braucht Europa eine Verfassung?, Hamburg Lecture 26/06/2001, Die Zeit, 27/2001,
12.
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αναιρούσε πάντως τη θεµελίωση ενός ευρωπαϊκού λαού.84 Ας µην ξεχνάµε, ότι «σε
πολλές περιπτώσεις το συνταγµατικό δόγµα προϋποθέτει αυτό που δηµιουργεί: ο δήµος
που καλείται να δεχτεί το σύνταγµα, συντάσσεται, νοµικά, από το ίδιο το Σύνταγµα, και
συχνά η πράξη αποδοχής αποτελεί ένα από τα πρώτα βήµατα προς µια πιο περιεκτική
κοινωνική και πολιτική έννοια του συνταγµατικού δήµου».85
Ή έστω, ως στοιχείο έµµεσης δηµοκρατίας, θα µπορούσε να προβλεφτεί η
(συν)απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφού αυτό, όπως είδαµε θεωρείται από
την ΕΣΣ ότι εκπροσωπεί άµεσα τους ευρωπαίους πολίτες. Εντονότερη πολιτική
ενοποίηση και συνεπώς πολιτικοποίηση της Ένωσης θα σήµαινε µάλιστα η δυνατότητα
του Κοινοβουλίου να ψηφίζει όχι µόνον στη βάση του «όλα ή τίποτε» -µόνη δυνατότητα
σε ένα δηµοψήφισµα- αλλά και κατ’ άρθρον την αναθεώρηση. Μια τέτοια διαδικασία θα
συνεπαγόταν το σχηµατισµό πολιτικών συµµαχιών στη βάση ουσιαστικών συγκλίσεων
και την άρδην µετατροπή του συναινετικού µοντέλου της Ένωσης που στηρίζεται σε
διαπραγµατεύσεις συνολικές («τίποτε δεν έχει συµφωνηθεί πριν συµφωνηθούν όλα»),
χαρακτηριστικές της διεθνούς και όχι της εσωτερικής πολιτικής αρένας.

84

Για τη σχέση µεταξύ συντακτικής διαδικασίας και συγκρότησης του δήµου, βλ. Χ. ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,
Θεµελιώνοντας µια νέα συνταγµατική τάξη, µορφολογικά στοιχεία του δήµου. Ο Ευρωπαϊκός ∆ήµος:
Προϋπόθεση ή Αποτέλεσµα ενός Συντάγµατος της Ε.Ε;, Σύγχρονα Θέµατα, 90/2005, 19-29 (ιδίως 23επ).
85
WEILER, A Constitution for Europe ? Some Hard Choices, 567.
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Ωστόσο, καµία τέτοια πρόνοια δεν περιλήφθηκε στην ΕΣΣ (άρθρα 443-444). Το
άρθρο 443 ΕΣΣ προβλέπει τη συνήθη διαδικασία αναθεώρησης και στο µέλλον. Η
αναθεώρηση πρέπει να εγκριθεί από ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη και να κυρωθεί από τα
εθνικά Κοινοβούλια όλων των κρατών µελών, όπως και όλες οι αναθεωρήσεις των
συνθηκών µέχρι σήµερα. Αυτό επιβεβαιώνει το χαρακτήρα του «Συντάγµατος» που
δηλώνει ότι θεσπίζει η ΕΣΣ ως «διακυβερνητικού»86 ή δικαιώνει όσους θέτουν υπό
αµφισβήτηση την µετάλλαξη της ‘Συνθήκης’ σε ‘Σύνταγµα’. Υποχώρηση ωστόσο της
ακραιφνούς διακυβερνητικής προσέγγισης προς µια πιο υπερεθνική κατεύθυνση
«συνταγµατοποίησης» της αναθεωρητικής διαδικασίας συνιστούν οι ακόλουθες τέσσερις
πρόνοιες:
Πρώτον, πρωτοβουλία υποβολής σχεδίων αναθεώρησης έχει πλέον και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και όχι µόνον κάθε κυβέρνηση Κ-Μ και η Επιτροπή, όπως
τώρα, τα δε προτεινόµενα σχέδια διαβιβάζονται όχι µόνον στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
αλλά και στα εθνικά Κοινοβούλια. Η εµπλοκή και o αυξηµένος ρόλος του Ευρωπαϊκού
και των εθνικών Κοινοβουλίων αντικατοπτρίζουν ένα βαθµό ‘πολιτικοποίησης’ της
διαδικασίας αναθεώρησης και αποτελούν τεκµήριο µεγαλύτερου δηµοκρατικού –σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο- ελέγχου του περιεχοµένου της αναθεώρησης.
∆εύτερον, στη φάση της προπαρασκευής η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη που
κυριαρχούνταν από τις διπλωµατικές αντιπροσωπείες των Κρατών αντικαθίσταται -πλέον
και τυπικά µε συνταγµατική πρόβλεψη87- από αντιπροσωπευτική «Συνέλευση»
απαρτιζόµενη από αντιπροσώπους των εθνικών Κοινοβουλίων, των αρχηγών κρατών ή
κυβερνήσεων των κρατών µελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δύο αυτές
αλλαγές συνεπάγονται ενίσχυση της συνιστώσας «ένωση λαών και πολιτών» έναντι της
σήµερα κυρίαρχης «ένωση κρατών», η οποία θα χειροκροτούνταν από τους µετριοπαθείς
φεντεραλιστές, ενώ η µεταφορά της προπαρασκευαστικής διαδικασίας στη δηµόσια
σφαίρα αυξάνει τη δυνατότητα διαβούλευσης και διαφάνειας, την οποία επιδιώκουν οι
ρεπουµπλικάνοι, δίνοντας παράλληλα περιθώρια µεγαλύτερης ενσωµάτωσης αξιακών
επιλογών από ό,τι το σκληρό κεκλεισµένων των θυρών διακυβερνητικό παζάρι.
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Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Η Πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, 95επ., ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ,
‘Το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα ως διακυβερνητικό σύνταγµα’, σε: Κ. ΓΩΓΟΥ, (επιµ.), Η πορεία προς το
ευρωπαϊκό σύνταγµα και η πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος, Αθήνα 2002, σ. 11 επ. και 25-26.
87
Προβλέπεται ωστόσο και η δυνατότητα να µην συγκληθεί Συνέλευση εφόσον σ’ αυτό συµφωνεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε περίπτωση που η έκταση των τροποποιήσεων δικαιολογεί την παράλειψη
αυτή.
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Τρίτον, η ασαφής, αλλά µε ανοικτή δυναµική πρόβλεψη του ά. 443 (4), σύµφωνα
µε το οποίο:
«Εάν, µετά παρέλευση δύο ετών από την υπογραφή της Συνθήκης που
αναθεωρεί την παρούσα Συνθήκη, τα τέσσερα πέµπτα των κρατών µελών έχουν
επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη και ένα ή περισσότερα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν
δυσχέρειες όσον αφορά την επικύρωση αυτή, το θέµα παραπέµπεται στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο.»

Το πώς µπορεί το άρθρο αυτό να εφαρµοστεί στην πράξη είναι κάτι που κανείς
ακόµη δεν ξέρει και δεν µπορεί να προβλέψει, αποτελεί όµως η πρόνοια αυτή την µόνη
διέξοδο από την πιεστική διακυβερνητική µέθοδο της έγκρισης κάθε αναθεώρησης από
όλα τα κράτη-µέλη.88
Τέταρτον, η δυνατότητα απλουστευµένης διαδικασίας αναθεώρησης διατάξεων του
τρίτου µέρους, προκειµένου η προβλεπόµενη οµόφωνη λήψη των αποφάσεων από το
Συµβούλιο να µετατραπεί σε πλειοψηφική. Η απλούστευση έγκειται στο ότι δεν
απαιτείται σύγκληση ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης ή / και Συνέλευσης,89 αλλά η
αναθεώρηση συντελείται µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε
οµοφωνία και εγκρίνεται µε πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον δεν
υπάρχει αντίρρηση από εθνικό Κοινοβούλιο.
Καθίσταται φανερό συνεπώς ότι από το δίπολο νοµιµοποίησης κρατών και πολιτών
που εξαγγέλλεται στο άρθρο 1 ΕΣΣ, στη συνήθη διαδικασία θέσπισης και αναθεώρησης
του Συντάγµατος του ά. 443 ΕΣΣ εµπλέκεται µόνον ο ένας πόλος, τα κράτη. Βέβαια, µε
βάση τις εθνικές συνταγµατικές προβλέψεις, στην ίδια διαδικασία εµπλέκονται και τα
εθνικά Κοινοβούλια ή/και οι εθνικοί λαοί, µέσω δηµοψηφισµάτων σε κρατικό επίπεδο.
Αυτό προσθέτει τη διάσταση της δηµοι-κρατίας αλλά σίγουρα δεν αρκεί για να δικαιώσει
το «εξ ονόµατος των ευρωπαίων πολιτών» του Προοιµίου.
Κανένα συνταγµατολογικό ή νοµικό δόγµα δεν θα απέκλειε πάντως την υιοθέτηση
της ΕΣΣ (και) µέσω πανευρωπαϊκού δηµοψηφίσµατος, κατά τον ίδιο λόγο που κανένα
νοµικό δόγµα ούτε επέβαλλε, ούτε απαγόρευε την σύγκληση µιας «Συνέλευσης για το
Μέλλον της Ευρώπης», µε τόσο ευρεία σύνθεση και εντολή, όπως αυτή που προετοίµασε
88

Τη διάταξη αυτή επικαλούνταν πολλοί και στη µετά την απόρριψη της ΕΣΣ στη Γαλλία και Ολλανδία,
προκειµένου να πείσουν για τη συνέχιση των κυρωτικών διαδικασιών στα υπόλοιπα Κ-Μ, ώστε να γίνει το
‘µέτρηµα’, για να ακούσουν τον εύλογο αντίλογο ότι η διάταξη δεν αφορά την παρούσα αλλά µια επόµενη
Συνταγµατική Συνθήκη και πάντως δεν µπορεί να εφαρµοστεί, εφόσον αποτελεί µέρος µιας Συνθήκης που
δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ.
89
Της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης και της Συνέλευσης παραιτείται η ΕΣΣ και στο ά. 445, όπου προβλέπεται
απλουστευµένη διαδικασία αναθεώρησης των εσωτερικών πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, µε
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την ΕΣΣ. Το ότι δεν προβλέφθηκε τέτοιου είδους κυρωτική διαδικασία δεν αποδεικνύει
ότι εννοιολογικά και πραγµατολογικά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, αλλά ότι δεν υπήρχε η
αντίστοιχη πολιτική βούληση. Ότι, µε άλλα λόγια, η προτίµηση υπέρ µιας Ευρώπης των
Πατρίδων και των εθνικών ∆ήµων υπερίσχυσε εκείνης υπέρ µιας Ευρώπης των Πολιτών,
τουλάχιστον στη συγκεκριµένη θεσµική ρύθµιση.
Το περίεργο µάλιστα είναι, ότι στο θεσπιζόµενο µέσω της Συνθήκης ευρωπαϊκό
Σύνταγµα αποδίδεται ισχύς ανώτερη των εθνικών Συνταγµάτων (άρθρο 6 ΕΣΣ) χωρίς να
προβλέπεται µια πέραν των εθνικών κυρώσεων διαδικασία. Με άλλα λόγια, συνεχίζεται ο
παράδοξος γάµος µεταξύ νοµικού οµοσπονδισµού -µε κυρίαρχο το νοµικό δόγµα ότι το
οµοσπονδιακό δίκαιο υπερισχύει εκείνου των οµόσπονδων µονάδων- και «συνταγµατικού
διακυβερνητισµού» (µε την εσωτερική αντίφαση που ο όρος υποκρύβει).90

3.

Συγκρότηση των οργάνων, πολιτική τους ευθύνη και τρόπος λήψης των

αποφάσεών τους
Με δεδοµένο ότι τα Κ-Μ βλέπουν στον τρόπο συγκρότησης των οργάνων και
λήψης των αποφάσεών τους το ρίσκο να υποσκαφθούν τα κρατικά τους συµφέροντα,
οποιαδήποτε πρόβλεψη πέραν της οµοφωνίας συνιστά βήµα πολιτικής ενοποίησης. ∆εν
είναι τυχαίο ότι τα θέµατα αυτά αποτέλεσαν τα λεγόµενα «αποµεινάρια» (left-overs) του
Άµστερνταµ, δεν κατέστη δυνατό να κλείσουν µε τρόπο ικανοποιητικό για όλους στη ∆∆
της Νίκαιας, την οποία και οδήγησαν σε αποτυχία, προκάλεσαν αντιδικίες στη Συνέλευση
και την αποτυχία της ιταλικής Προεδρίας να διασφαλίσει συµφωνία επί της ΕΣΣ και
διακανονίστηκαν µόνο στην -παγωµένη πλέον- ΕΣΣ. Η υποχώρηση των Κ-Μ, έστω και
στο ελάχιστο, από τα εν στενή εννοία κρατικά τους συµφέροντα αποτελεί ένδειξη
πολιτικής ενοποίησης. Είναι εδώ που αποτυπώνεται µε τη µεγαλύτερη ενάργεια η
πολιτική προτίµηση των Κυβερνήσεων των εθνικών Κρατών για τη διακυβερνητική
µέθοδο και την µέσω των ‘Πατρίδων’ νοµιµοποίηση της Ένωσης και γίνεται µε τον πιο
απτό τρόπο ορατό το έλλειµµα της διάθεσης να γίνουν δεκτές οι αποφάσεις των ‘Άλλων’
–κατά Weiler- µε τον ίδιο τρόπο που γίνονται δεκτές οι αποφάσεις των ‘δικών µας’, των
‘συµπατριωτών’ µας. Τα θεσµικά αυτά θέµατα περιλαµβάνουν κυρίως την απόφαση ποιος
οµόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και την Επιτροπή (ά. 445) και αφού εγκριθεί από τα Κ-Μ, σύµφωνα µε τους συνταγµατικούς τους κανόνες.
90
Όπως παρατήρησε ο WEILER, A Constitution for Europe ? Some Hard Choices, όπ.π., 568, “European
federalism is constructed with a top-to-bottom hierarchy of norms, but with a bottom-to-top hierarchy of
authority and real power”.
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τοµέας θα µεταφερθεί από την οµοφωνία στην πλειοψηφική λήψη αποφάσεων στο
Συµβούλιο,91 τη στάθµιση των ψήφων στο ίδιο όργανο, το µέγεθος και τη σύνθεση της
Επιτροπής και την εκλογή / διορισµό του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της
Επιτροπής.
α.

Επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας
Όσον αφορά την επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας που αντανακλά το υπερεθνικό

µοντέλο και επιτρέπει την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων και την ενεργοποίηση
ουσιαστικά της Ένωσης -δεδοµένου ότι η οµοφωνία συνεπάγεται πολλές φορές και πλήρη
αδυναµία δράσης, ειδικά σε µια Ευρώπη των 25 ή 27 κρατών µελών- αυτή συνεχίζεται
και µε την ΕΣΣ -όπως και µε τις προηγούµενες αναθεωρήσεις των Συνθηκών. Μπορούµε
να καταµετρήσουµε 30 επιπλέον τοµείς, όπου καταργείται το βέτο, και συνεπώς υποχωρεί
η ακραιφνής διακυβερνητική διάσταση στη λήψη των αποφάσεων.
β.

Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου η σύνθεση εξακολουθεί να διέπεται από

τον ευνοϊκό προς τα µικρότερα ως προς τον πληθυσµό κράτη «κανόνα της φθίνουσας
αναλογίας» (άρθρο 20 ΕΣΣ), ανατίθεται ο ρόλος της αντιπροσώπευσης των πολιτών (και
όχι των λαών, όπως στο 190 ΣΕΚ) της Ένωσης, αναγνωρίζεται ένας, ελαφρώς πιο
ενισχυµένος, ρόλος στην ανάδειξη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς για
την επιλογή του υποψηφίου θα «λαµβάνεται υπόψη» το αποτέλεσµα των εκλογών για το
Κοινοβούλιο (άρθρο 27 παρ.1 ΕΣΣ), αλλά κυρίως εκτεταµένη εξουσία συναπόφασης, από
κοινού µε το Συµβούλιο των Υπουργών, για την έκδοση των ευρωπαϊκών «νόµων» και
«νόµων-πλαισίων», η οποία καθίσταται πλέον η «συνήθης νοµοθετική διαδικασία»
(άρθρο 34 παρ.1 ΕΣΣ). Πέραν ωστόσο της δυνατότητας του ά. 332,92 δεν προβλέπεται το
αυτονόητο δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας κάθε Κοινοβουλίου. Η ενίσχυση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µεταφράζεται συνήθως ως ενίσχυση του υπερεθνικού
χαρακτήρα της ΕΕ. Για να ανταποκριθεί ωστόσο στο νέο ρόλο του ως αντιπροσωπευτικού

91

Το πόσο ευαίσθητο είναι το θέµα της κατάργησης της οµοφωνίας σκιαγραφεί ο ΤΣΑΤΣΟΣ, Ευρωπαϊκή
Συµπολιτεία, 37, ο οποίος και σηµειώνει ότι στην ∆ιακυβερνητική της Νίκαιας την οποία βίωσε στο θέµα
αυτό έκανε τη µεγάλη της εµφάνιση η Ευρώπη ως «Ένωση Κρατών».
92
Άρθρο ΙΙΙ-332: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί, µε την πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών
του, να ζητά από την
Επιτροπή να υποβάλλει τις προσήκουσες προτάσεις για ζητήµατα που εκτιµά ότι απαιτούν την εκπόνηση
πράξεων της Ένωσης για την εφαρµογή του Συντάγµατος. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει πρόταση,
γνωστοποιεί τους σχετικούς λόγους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
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των πολιτών οργάνου, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίσει την πιο ενεργή παρουσία
των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κοµµάτων, ενιαίο εκλογικό σύστηµα και αµεσότερη σχέση
µε την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών.
γ.

Η τυποποίηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και η εκλογή Προέδρου
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µέλη του οποίου είναι οι Αρχηγοί Κρατών και

Κυβερνήσεων καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, τυποποιείται πλέον και νοµικά (ά.
21 ΕΣΣ). Έργο του Συµβουλίου είναι να καθορίζει την πολιτική κατεύθυνση της Ένωσης,
να λαµβάνει δηλαδή τις πολιτικές αποφάσεις του υψηλότερου επιπέδου σχετικά µε την
πορεία της ενοποίησης και δεν ασκεί νοµοθετική λειτουργία.
Αυτό που δίχασε ήταν κυρίως η Προεδρία του, η οποία σύµφωνα µε το ισχύον
σύστηµα, εναλλάσσεται κάθε εξάµηνο από κράτος σε κράτος. Το σύστηµα αυτό ωστόσο
έχει επικριθεί λόγω των µειονεκτηµάτων του αλλά και των νέων αναγκών, που
συνοψίζονται στα εξής: Υπάρχει ανάγκη για µεγαλύτερη σταθερότητα στη διατύπωση, τη
διαµόρφωση και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών. Μερικές χώρες ενδέχεται να
µην τα βγάλουν πέρα µε το φόρτο δουλειάς που ενέχει η Προεδρία, λόγω έλλειψης
εµπειρίας, διοικητικής ικανότητας ή πολιτικής κρίσης στο εσωτερικό της χώρας. Αντίθετα
ένας µονιµότερος Πρόεδρος θα έδινε µεγαλύτερη ώθηση και ισχυρότερη παρουσία στην
Ένωση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Παρά την ευρεία αποδοχή των διαπιστώσεων αυτών από τα περισσότερα µέλη της
Συνέλευσης, η εξεύρεση λύσεων δεν συνάντησε την αντίστοιχη σύµπνοια. Το ζήτηµα της
Προεδρίας αποτέλεσε αντικείµενο τριβών και αντιπαραθέσεων τόσο στη Συντακτική
Συνέλευση όσο και στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη, µε την κατάθεση ποικίλων
προτάσεων, όπως η διατήρηση του συστήµατος, η συνένωση του αξιώµατος του
Προέδρου του Συµβουλίου µε αυτό του Προέδρου της Επιτροπής -οπότε οι Επίτροποι θα
ήταν και Πρόεδροι των σχηµατισµών του Συµβουλίου Υπουργών- και η εκλογή
διαφορετικών Προέδρων σε κάθε σχηµατισµό του Συµβουλίου (Ευρωπαϊκού και
Υπουργών). Κάθε µορφή Προεδρίας αφήνει ανοικτό στην ιστορική και πολιτική εξέλιξη
το ενδεχόµενο θεσµικής αυτονόµησης και ενδυνάµωσης του Προέδρου έναντι του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. ∆εν είναι έτσι τυχαίο ότι όσοι φυλάνε τις Θερµοπύλες του
έθνους-κράτους προσπαθούσαν να ενισχύσουν το ρόλο του διακυβερνητικού οργάνου της
Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, αποφεύγοντας το θεσµό µιας µακρόχρονης
Προεδρία. Από την άλλη πλευρά, οι υπέρµαχοι του φεντεραλισµού ήθελαν να δουν έναν
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ενισχυµένο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του οργάνου που θεωρείται ως ο
κατεξοχήν εκφραστής της κοινοτικής λογικής και του ευρωπαϊκού συµφέροντος,
εκλεγόµενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ακόµη και µε άµεσες πανευρωπαϊκές
εκλογές. Η απάντηση, συνεπώς, που έδινε κανείς στο ερώτηµα σχετικά µε τον Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνόψιζε, µε τρόπο συµβολικό και σχηµατικό ίσως, την επιλογή
του σχετικά µε την τελεολογία της ενοποιητικής διαδικασίας.
Η Συνέλευση υιοθέτησε τελικά, και παρά τις αρχικές αντιδράσεις των µικρότερων
κρατών και της Επιτροπής, τη γαλλογερµανικής έµπνευσης πρόταση για την
αντικατάσταση της εξαµηνιαίας εναλλασσόµενης µεταξύ των κρατών-µελών Προεδρίας
µε την καθιέρωση αιρετού -µε ειδική πλειοψηφία- από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Προέδρου, µε θητεία δυόµισι ετών και ανανεώσιµη µία µόνον φορά (ά. 22 ΕΣΣ). Στον
Πρόεδρο ανατίθεται η καθοδήγηση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και η
εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή, σε ένα πρώτο επίπεδο,
συνεπάγεται οπισθοχώρηση της τυπικής ισότητας των κρατών, την οποία εξασφάλιζε η
εναλλασσόµενη Προεδρεία93. Φόβοι εκφράστηκαν µάλιστα ότι η εκλογή από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία µπορεί να οδηγήσει σε πολιτική ηγεµονία
και συγκρότηση διευθυντηρίου των µεγάλων κρατών µέσω της επιλογής Προέδρου της
επιλογής τους, σε διαρχία και σύγκρουση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής καθώς και –
σύµφωνα µε τα παραπάνω- σε ενίσχυση του διακυβερνητικού βραχίονα, του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου, έναντι της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της οποίας δεν αναβαθµίστηκε
αντίστοιχα. Αν θέλει κανείς να δει ποια από τις παραπάνω απόψεις υιοθετήθηκε και
‘µεταφράστηκε’ σε συνταγµατικό θεσµό δύσκολα θα καταλήξει σε µία και µόνον. Ο
θεσµός του Προέδρου στην ΕΣΣ αποτελεί –και αυτός!- έναν συµβιβασµό ανάµεσα στις
διαφορετικές απόψεις, µια µέση λύση που επιδιώκει να άρει τις λειτουργικές αδυναµίες
του ισχύοντος συστήµατος (πλήρους απασχόλησης Πρόεδρος µακράς διάρκειας), χωρίς
να πάρει την εξουσία από τα χέρια των Κρατών (επιλογή από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο),
αλλά µε κάποια δυνατότητα αυτονόµησης εξ ορισµού που µπορεί να δώσει µια πινελιά –
και µόνον- υπερεθνισµού στο κατεξοχήν διακυβερνητικό όργανο της ΕΕ.

93

Εξού και η κριτική στάση του ∆. ΤΣΑΤΣΟΥ, Τα υπέρ και τα κατά του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος,
Συνέντευξη στη Βάνα Φωτοπούλου, Ελευθεροτυπία 23.06.2003.
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Συµβούλιο Υπουργών και δηµοσιότητα νοµοθετικής δράσης
Η σηµαντικότερη ίσως καινοτοµία της ΕΣΣ αφορά στη δηµοσιότητα των

συνεδριάσεων του Συµβουλίου Υπουργών όταν ασκούν νοµοθετική εξουσία. Η
δηµοσιότητα αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση πολιτικού και κοινοβουλευτικού
ελέγχου εκ µέρους των εθνικών Κοινοβουλίων και βέβαια εκ των ων ουκ άνευ
προϋπόθεση της ίδιας της δηµοκρατίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.94
Σαφώς συνιστά άλλη µια υποχώρηση της διακυβερνητικής πρακτικής των κεκλεισµένων
των θυρών αποφάσεων, που επέτρεπαν στους Υπουργούς να διαφεύγουν της πολιτικής
ευθύνης στην εθνική πολιτική αρένα, µεταφέροντας το βάρος νοµοθετικών ρυθµίσεων σε
µια τάχα απρόσωπη ΕΕ.
ε.

Η ειδική πλειοψηφία λήψης αποφάσεων στο Συµβούλιο
Ο καθορισµός της πλειοψηφίας, µε βάση την οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις στο

Συµβούλιο Υπουργών σε τοµείς που υπόκεινται στον κανόνα της ειδικής πλειοψηφίας,
αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για µια καλή και αποτελεσµατική λειτουργία της Ευρώπης
των 25. Ανέκαθεν για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων προβλεπόταν ένα ελάχιστο ποσοστό
ψήφων, που συνήθως κινούνταν γύρω στο 70%, ενώ οι ψήφοι κάθε κράτους σταθµίζονταν
µε ‘φθίνουσα αναλογία’ και ως ένα βαθµό τυχαία και αυθαίρετα ως αποτέλεσµα των
διαπραγµατεύσεων. Καθώς δεν υπήρχαν ποτέ σταθεροί κανόνες σχετικά µε το ποσοστό
αυτό ή τον τύπο κατανοµής των ψήφων στα κράτη µέλη, µε κάθε νέα διεύρυνση η
στάθµιση,

δηλαδή

η

κατανοµή

των

ψήφων

ξαναέµπαινε

στο

τραπέζι

των

διαπραγµατεύσεων. Το ιστορικό αυτό προηγούµενο επαναλήφθηκε στη ∆ιακυβερνητική
∆ιάσκεψη της Νίκαιας ενόψει της διεύρυνσης του 2004, η οποία κατέληξε σε ένα
µοντέλο, που χαρακτηρίζεται από µειωµένη αποτελεσµατικότητα δράσης της Ένωσης:95
απαιτείται τριπλή πλειοψηφία σταθµισµένων ψήφων,96 κρατών µελών και πληθυσµού. 97

94

Συµπεριλαµβάνεται έτσι στα πλέον θετικά σηµεία ακόµη και από σχολιαστές που στράφηκαν εναντίον της
ΕΣΣ, πρβλ. π.χ. BELLAMY, The European Constitution is Dead, Long Live European Constitutionalism,
όπ.π.,
95
G. DURAND, Of diplomats and numbers, www.theepc.net, 12.11.2003.
96
Από την 1η Noεµβρίου 2004, ο αριθµός των ψήφων που θα διαθέτει κάθε χώρα (συµπεριλαµβανοµένων
των νέων κρατών µελών) θα είναι ο εξής:
Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωµένο Βασίλειο
29
Ισπανία και Πολωνία
27
Ολλανδία
13
Βέλγιο, Τσεχική ∆ηµοκρατία, Ελλάδα, Ουγγαρία και
12
Πορτογαλία
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Ως γενικό σχήµα µπορεί να σκεφτεί κανείς ότι η σταθµισµένη ψήφος αντικατοπτρίζει την
ένωση των λαών, εφόσον το µέγεθος του λαού λαµβάνεται, έστω και µη ευθέως
αναλογικά, υπόψη, αλλά και ενισχύει τη διαπραγµατευτική θέση των µεγάλων χωρών, σε
αντίθεση µε το κριτήριο του αριθµού των κρατών, που ευνοεί τα µικρά κράτη εφόσον
στηρίζεται στην ισοτιµία, αλλά και απηχεί τη διακρατική συνεργασία διεθνοδικαιικού
τύπου.
Προκειµένου να βελτιώσει το µοντέλο αυτό, η Συνέλευση κατέληξε σε µία
εξαιρετικά διαυγή, λογική και απλή φόρµα: στο σχέδιο ΕΣΣ που κατέθεσε, η ειδική
πλειοψηφία οριζόταν ως η πλειοψηφία των κρατών µελών που αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστον 60% του πληθυσµού της Ένωσης. Το σύστηµα αυτό ανταποκρίνεται στη
νοµιµοποίηση της Ένωσης ως «ένωσης κρατών και λαών» και συνεπάγεται αυξηµένη
αποτελεσµατικότητα της δράσης της Ένωσης.98 Κι αυτό επειδή έτσι θα διευκολυνόταν η
λήψη αποφάσεων και θα υποσκάπτονταν η δυνατότητα λίγων κρατών µελών να
µπλοκάρουν τη λήψη αποφάσεων. Κατ’ αυτή την έννοια, το µοντέλο ειδικής πλειοψηφίας
του σχεδίου ΕΣΣ, µπορούσε να θεωρηθεί πιο δηµοκρατικό, πιο λογικό και δίκαιο και
προσδίδον πολύ µεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσµατικότητα στην Ένωση από ότι η
αυθαίρετη απόφαση της Νίκαιας.
Τελικά η πρόταση της Συνέλευσης ωστόσο δεν επιβίωσε της επακόλουθης
∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, όπου υπερίσχυσε ο φόβος των Κ-Μ να χάσουν κεκτηµένα
προνόµια και να απωλέσουν µεγάλο µέρος της διαχειριστικής τους ικανότητας. Στο
προτεινόµενο µοντέλο η απαιτούµενη πλειοψηφία συναρτάται µε έναν προβλεπόµενο
αριθµό των Κ-Μ αλλά και µε ένα ελάχιστο ποσοστό του πληθυσµού τους. Συγκεκριµένα,

Αυστρία και Σουηδία
∆ανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία και Φινλανδία
Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Λουξεµβούργο και
Σλοβενία
Mάλτα
ΣΥΝΟΛΟ:
97

10
7
4
3
321

Για τη λήψη απόφασης απαιτούνται 232 από τις 321 σταθµισµένες ψήφους, δηλ. ποσοστό 72% στην
Ευρώπη των 25 (και σχεδόν 75% στην Ευρώπη των 27), ‘κατώφλι’ που επιτρέπει σε ένα µικρό αριθµό
κρατών να µπλοκάρει τις αποφάσεις. Η πλειοψηφία των κρατών µελών πρέπει να αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον 62% του πληθυσµού της Ένωσης. Ενόψει πάντως του υψηλού ελάχιστου ποσοστού ψήφων,
δύσκολα µπορεί να σκεφτεί κανείς ένα συνδυασµό ψήφων, µε τον οποίο να µην καλύπτονται και τα άλλα
δύο κριτήρια, πράγµα που σηµαίνει ότι ουσιαστικά αρκεί το πρώτο των κριτηρίων.
98
Σύµφωνα µάλιστα µε τον DURANT, Of diplomats and numbers, όπ.π., η Ένωση θα ξαναποκτούσε έτσι την
ευκινησία που απολάµβανε όταν ακόµη είχε 6 µόνο µέλη, µε αποτέλεσµα να θεωρούν τη συγκεκριµένη
πρόβλεψη ως την πιο σηµαντική καινοτοµία του σχεδίου Συνθήκης.
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για µετά την 01.11.2009 «ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται ποσοστό τουλάχιστον 55 % των
µελών του Συµβουλίου, το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον δέκα πέντε µέλη και
αντιπροσωπεύει κράτη µέλη που συγκεντρώνουν ποσοστό τουλάχιστον 65 % του
πληθυσµού της Ένωσης» (ά. 25 ΕΣΣ). Και πάντως η µειοψηφία αρνησικυρίας
περιλαµβάνει τουλάχιστον 4 Κ-Μ, που σηµαίνει ότι δυσχεραίνεται η δυνατότητα των
µεγάλων Κ-Μ να σταµατούν την δράση των µικροµεσαίων. Η τροποποίηση σε σχέση µε
την πρόταση της Συνέλευσης -παρότι ενισχύει σε σχέση µε την ισχύουσα Συνθήκη της
Νίκαιας την αποτελεσµατικότητα της Ένωσης και άρα τη δυναµική της πολιτικής
ενοποίησης- αντανακλά και πάλι την κρατοκεντρική λογική των εθνικών συµφερόντων
και το φόβο να εµπιστευτούν τα Κ-Μ µια ευκολότερα επιτεύξιµη πλειοψηφία.

στ.

Η σύνθεση της Επιτροπής και η κοινοβουλευτική της ευθύνη
Όσον αφορά την Επιτροπή, οι δύο σηµαντικότερες καινοτοµίες της ΕΣΣ αφορούν

στη σύνθεση και στην κοινοβουλευτική της ευθύνη: ως προς τη σύνθεση, το ά. 26 παρ. 6
ΕΣΣ προβλέπει µείωση του αριθµού των µελών της Επιτροπής στα 2/3 του αριθµού των
Κ-Μ από το 2009, και εγκαθίδρυση µε µελλοντική οµόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου σύστηµα ισότιµης εναλλαγής διορισµού υπηκόων των Κ-Μ. Στην επιλογή99
του Προέδρου της Επιτροπής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα των
Ευρωεκλογών100 και, επιπλέον, η Επιτροπή χρειάζεται να λάβει την έγκριση101 του
99

Άρθρο 27 ΕΣΣ:
1. Λαµβάνοντας υπόψη το αποτέλεσµα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού προβεί
στις κατάλληλες διαβουλεύσεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία,
προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου της Επιτροπής.
Ο υποψήφιος αυτός εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την πλειοψηφία του όλου
αριθµού των µελών του. Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, προτείνει εντός µηνός νέον
υποψήφιο ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε την ίδια διαδικασία.
2. Το Συµβούλιο, σε κοινή συµφωνία µε τον εκλεγέντα Πρόεδρο, καταρτίζει τον κατάλογο των άλλων
προσώπων που προτείνει ως µέλη της Επιτροπής. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται βάσει των
προτάσεων των κρατών µελών, σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου Ι-26 παράγραφος 4 και
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο.
Ο Πρόεδρος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης και τα άλλα µέλη της Επιτροπής υπόκεινται, ως
σώµα, σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάσει της έγκρισης αυτής, η Επιτροπή
διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.
100
Η σύνδεση αυτή αποτέλεσε αντικείµενο πετυχηµένης διεκδίκησης ήδη µετά τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του
2004, όταν το πλειοψηφούν στο ΕΚ Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα πίεσε για επιλογή συντηρητικού
υποψηφίου, ο οποίος ήταν τελικά ο José Manuel Durão Barroso. Η νοµική τυποποίηση της σύνδεσης
αυτής αποτελεί ένα καθοριστικό βήµα προς της πολιτικοποίηση της Επιτροπής.
101
Βλ. και την κριτική επισήµανση του Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Το Μετέωρο Βήµα της Ευρώπης, Αθήνα 2005, 60,
ότι «ο ‘διορισµός’ µεταβαπτίζεται σε πρόταση και η ‘έγκριση’ σε ‘εκλογή’…». Στον ίδιο τόνο πειστικά ο
G. KREMLIS, The Institutions in an enlarged Union under a first Constitution for Europe, σε: G.
DIMITRAKOPOULOS / G. KREMLIS (eds),, A New Constitutional Settlement for the European People,
Αθήνα-Βρυξέλλες 2004, 101-127, o οποίος σηµειώνει τη µειωµένη δηµοκρατική νοµιµοποίηση που
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Κοινοβουλίου και οφείλει να παραιτηθεί εν τω συνόλω της αν το Κοινοβούλιο εγκρίνει
πρόταση µοµφής µε πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών του και δύο τρίτων των
ψηφισάντων (ά. 26 παρ. 8 και 340 ΕΣΣ). Έχουµε έτσι την εισαγωγή κάποιων σπερµάτων
της κοινοβουλευτικής αρχής στην ΕΕ, πράγµα που σηµατοδοτεί µια τάση

προσπορίζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής το δικαίωµα ‘take it or leave it’ του Κοινοβουλίου,
προκρίνοντας τη -σωστή και κατά τη γνώµη µας- εκδοχή των πολλαπλών προτάσεων, λαµβάνει, ωστόσο,
υπόψη του και το επιχείρηµα ότι η διπλή εξάρτηση, από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (διορισµός) και το
Κοινοβούλιο (έγκριση) περιφρουρεί την ανεξαρτησία της Επιτροπής.
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πολιτικοποίησης της ευρωπαϊκής εκτελεστικής εξουσίας.102 Βέβαια (και) τα άρθρα αυτά
θα κριθούν στην πράξη και η αποτίµησή τους εξαρτάται κατά πολύ από το ‘πραγµατικό’
σύνταγµα, όπως εξάλλου φάνηκε και από την πρόσφατη περιπέτεια της Επιτροπής
Barroso, της οποίας προτεινόµενο µέλος αποκλείστηκε103 και άλλα άλλαξαν (ή ζητήθηκε
να αλλάξουν) χαρτοφυλάκιο ύστερα από την ακρόαση στο Κοινοβούλιο, λόγω
αντιρρήσεων της πλειοψηφίας του τελευταίου στο πολιτικό τους προφίλ.104

4.

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας
∆είκτη αντιστρόφως ανάλογο της έντασης της πολιτικής ενοποίησης αποτελεί η

διαφοροποίηση µεταξύ «ψηλών» και «χαµηλών» πολιτικών.105 Ως «υψηλή πολιτική»,
ακριβώς λόγω των εθνικών ευαισθησιών τις οποίες αγγίζει, θεωρείται κατεξοχήν η
ΚΕΠΠΑ. Η ΕΣΣ σηµατοδοτεί µία ελάχιστη µεταβολή σε σχέση µε την ισχύουσα ΣΕΕ, η
οποία αποτυπώνεται, πρώτον, στη ρητορική της ΕΣΣ (άρθρα 40, 41 και 294),106 δεύτερον,

102

Στο συµπέρασµα ότι η ΕΕ δεν έχει εισέλθει σε φάση ‘κοινοβουλευτικοποίησης’ , αν και κάποια σηµεία
πολιτικοποίησης είναι ορατά καταλήγουν και οι G. DURAND / L. ALLIO, Towards a “Parliamentary
Union”? – A note of caution, σε: www.theepc.net, 2004. Contra Ι. ΚΑΜΤΣΙ∆ΟΥ, Σχέσεις µεταξύ άµεσων
οργάνων της Ε.Ε.: Η χωλή διαρρύθµιση της κοινοβουλευτικής αρχής στην Ευρωπαϊκή Συνταγµατική
Συνθήκη;, σε: Κ∆ΕΟ∆, Π. ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΑΚΗ (επιµ.), ∆ιοικητικό ∆ίκαιο. Συνταγµατικό ∆ίκαιο. Πρόσφατες
εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο, Αθήνα-Κοµοτηνή 2005, 95-109 (107επ)· ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Το Μετέωρο
Βήµα της Ευρώπης, 62, όπου κατακρίνεται η έλλειψη κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης και η δυνατότητα
εναλλαγής στην (ευρωπαϊκή) εξουσία, «στοιχεία ουσιώδη και αναντικατάστατα για κάθε δηµοκρατικό
πολίτευµα».
103
Επρόκειτο για τον προτεινόµενο από την ιταλική κυβέρνηση Μπερλουσκόνι, Μπουτιλιόνε.
104
Θεωρούµε ότι η αξιολόγηση αυτή ήταν καθαρά πολιτική και ιδεολογική και όχι ηθική και αφορούσα
αποκλειστικά τις προσωπικές ιδιότητες των προτεινόµενων µελών της Επιτροπής, όπως αξιολογεί η
ΚΑΜΤΣΙ∆ΟΥ, Σχέσεις µεταξύ άµεσων οργάνων της Ε.Ε…., όπ.π., 108, κι αυτό γιατί απέρρεε από
διαφορετικές αντιλήψεις σε θέµατα δικαιωµάτων µειονοτήτων, ισότητας των φύλων, προστασίας του
περιβάλλοντος και διαπλοκής οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας.
105
S. HOFMANN, Reflections on the Nation State in Western Europe Today, Journal of Common Market
Studies, 1&2 1982, 21-37(29).
106
Άρθρο Ι-40: Ειδικές διατάξεις σχετικά µε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας η οποία βασίζεται
στην ανάπτυξη της αµοιβαίας πολιτικής αλληλεγγύης των κρατών µελών, στον προσδιορισµό
ζητηµάτων γενικού ενδιαφέροντος και στην επίτευξη διαρκώς µεγαλύτερου βαθµού σύγκλισης των
δράσεων των κρατών µελών.
4. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσδιορίζει τα στρατηγικά συµφέροντα της Ένωσης και καθορίζει τους
στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Το Συµβούλιο εκπονεί την
πολιτική αυτή στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών που καθορίζει το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και σύµφωνα µε το Μέρος ΙΙΙ. …
5. Τα κράτη µέλη συνεννοούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Συµβουλίου για
κάθε ζήτηµα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας γενικού ενδιαφέροντος, προκειµένου να
καθορίζουν κοινή προσέγγιση. Προτού αναλάβει διεθνώς οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε
δέσµευση που θα µπορούσε να επηρεάσει τα συµφέροντα της Ένωσης, κάθε κράτος µέλος
διαβουλεύεται µε τα άλλα κράτη µέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ή του Συµβουλίου.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, µε τη σύγκλιση των δράσεών τους, ότι η Ένωση είναι σε θέση να
υπερασπίζεται διεθνώς τα συµφέροντά της και τις αξίες της. Τα κράτη µέλη είναι αλληλέγγυα
µεταξύ τους. …
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στη -φαινοµενική µόνον, εφόσον η οµοφωνία διατηρείται- κατάργηση των πυλώνων,107
και τρίτον, και σηµαντικότερο, στην θεσµοθέτηση θέσης Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ.
Ιδιαίτερη συµβολική αλλά και πραγµατική σηµασία έχει η πρόσδεση της ΕΕ,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 4 ΕΣΣ στο ελεύθερο και δίκαιο εµπόριο αλλά και στην
«αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και, ιδίως, στο σεβασµό των αρχών
του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών». Η διάταξη αυτή δύναται να ερµηνευτεί
-στο συγκείµενο του Πολέµου στο Ιράκ (αρχές του 2003)- και ως κριτική απέναντι στη
συµπεριφορά των Ενωµένων Πολιτειών της Αµερικής και να λειτουργήσει ως πολιτικό
στίγµα της Ένωσης, αλλά και στοιχείο της συλλογικής ταυτότητας των Ευρωπαίων
πολιτών.
Η ΕΣΣ αναγγέλλει επίσης τη µελλοντική δηµιουργία στρατού ικανού να δρα σε
οποιοδήποτε σηµείο της γης και αναµένει από τα κράτη µέλη να συνεισφέρουν στην
ανάπτυξη πολεµικού υλικού για να φέρνουν σε πέρας αποστολές.108 Η εξέλιξη αυτή έχει
κατηγορηθεί από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ως ‘στρατικοποίηση’109 της ΕΕ
και ίσως έτσι να είναι, αλλά, έστω και προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελεί ένα βήµα
προς εντονότερη πολιτική ενοποίηση.
Ο Υπουργός Εξωτερικών110 -µία από τις θεσµικές καινοτοµίες που αναµένεται να
επιβιώσει του ναυαγίου της ΕΣΣ- θα είχε ως κεντρική του αρµοδιότητα να διευθύνει την
Κοινή Εξωτερική Πολιτική, κερδίζοντας την πίστη και εµπιστοσύνη των κρατών-µελών
και ενδυναµώνοντας το σχετικό διάλογο µε το Ευρωπαϊκό και τα εθνικά Κοινοβούλια. Το
νέο αυτό όργανο, άπαξ και θεσµοθετηθεί, φιλοδοξεί να ενισχύσει το διεθνή ρόλο της
Ένωσης· από την άλλη, γι αυτόν ακριβώς το λόγο, µια πιθανή αποτυχία να το πράξει θα
8.Η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητείται τακτικά για τις κύριες πτυχές και τις βασικές
επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενηµερώνεται για την εξέλιξη της εν λόγω πολιτικής.
107
W. WESSELS, Der Verfassungsvertrag im Integrationstrend: Eine Zusammenschau zentraler Ergebnisse,
Integration 26, 4/2003, 284ff. (286).
108
Άρθρο Ι-41 ΣΣ: Ειδικές διατάξεις σχετικά µε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας
1. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα βασισµένη
σε µη στρατιωτικά και στρατιωτικά µέσα. Η Ένωση µπορεί να κάνει χρήση των µέσων αυτών σε
αποστολές εκτός της Ένωσης προκειµένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη
των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύµφωνα µε τις αρχές του
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών βασίζεται στα
µέσα που παρέχουν τα κράτη µέλη.
2. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας περιλαµβάνει τον προοδευτικό προσδιορισµό κοινής
αµυντικής πολιτικής της Ένωσης. Η κοινή αµυντική πολιτική θα οδηγήσει στην κοινή άµυνα όταν
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λάβει σχετική απόφαση µε οµοφωνία. Στην περίπτωση αυτή, συνιστά στα
κράτη µέλη την έκδοση της απόφασης αυτής σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους
κανόνες.
109
Έτσι ο B. DENNY, Why trade unionists should vote no, The New Statesman, 13.09.2004.
110
Βλ. KREMLIS, The Institutions in an enlarged Union under a first Constitution for Europe, όπ.π., 108επ.
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υποσκάψει σοβαρά τις ελπίδες και τις προσδοκίες για µια αξιόπιστη εξωτερική πολιτική
της Ένωσης. Προφανώς, η επιτέλεση των παραπάνω αρµοδιοτήτων και καθηκόντων
εξαρτάται άµεσα από την προσωπικότητα και τις ικανότητες του φυσικού φορέα του
αξιώµατος και είναι φυσικό ότι το πρόσωπο που θα κληθεί να παίξει –αν και όποτε η
Συνταγµατική Συνθήκη ή η συγκεκριµένη ρύθµιση υιοθετηθεί- το ρόλο του πρώτου
Υπουργού Εξωτερικών θα δώσει και το στίγµα του στη νέα θέση. Πάντως και η
καινοτοµία αυτή αποτελεί ένδειξη εντονότερης πολιτικής ενοποίησης, έστω και αν ο
διακυβερνητικός έλεγχος επί της ΚΕΠΠΑ διατηρείται.
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Κοινωνική Ευρώπη
Όπως υπογραµµίζει ο Weiler111 η απόφαση περί συµπερίληψης στο Σύνταγµα

διατάξεων για τον κοινωνικό χαρακτήρα της Ευρώπης αποτέλεσε σηµείο συγκρούσεων
και τριβών στη Συνέλευση, ενώ ο βαθµός περιφρούρησης του κοινωνικού χαρακτήρα της
ακολουθούµενης πολιτικής -αυτού που συχνά ονοµάζεται «ευρωπαϊκό κοινωνικό
µοντέλο»- είναι ενδεικτική και του βαθµού πολιτικής ενοποίησης για πολλούς λόγους:
καταρχήν, η κοινωνική αρχή αποτελεί θεµελιώδη αξία των (περισσότερων) ευρωπαϊκών
κοινωνιών και κάτι που µε περηφάνια οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι διαφοροποιεί τη γηραιά
ήπειρο από άλλα σηµεία του πλανήτη, και κυρίως τις ΕΠΑ. Ωστόσο, όπως θυµίζει ο
Weiler, το Σύνταγµα δεν αποτελεί µόνον «θησαυροφυλάκιο αξιών» αλλά και ένα
κανονιστικό κείµενο και η ένταξη εκεί ενός κανόνα δικαίου σηµαίνει ότι η ρυθµιζόµενη
ύλη αφαιρείται από τη συνήθη πολιτική και κοινοβουλευτική αντιπαράθεση και αποκτάει
αυξηµένη τυπική ισχύ και ενισχυµένη κανονιστικότητα.
Από την άλλη µεριά, στα ίδια τα κράτη οι συζητήσεις σχετικά µε το
µετασχηµατισµό του κοινωνικού κράτους, αλλά και οι δυσκολίες διατήρησης της
κοινωνικής αρχής και των κοινωνικών κεκτηµένων πολλαπλασιάζονται, µε αποτέλεσµα η
τελευταία να µην είναι τόσο αδιαµφισβήτητη, όσο ήταν πριν από δύο και περισσότερες
δεκαετίες. Η τυχόν απόφαση να συµπεριληφθεί µία, σχετικά πλούσια και πέραν του
ελάχιστου κοινού παρονοµαστή, έννοια της κοινωνικής αρχής θα σήµαινε ότι η Ευρώπη,
πρώτον, καταφέρνει να συµφωνήσει σε ένα κατεξοχήν καυτό πολιτικό ζήτηµα, και
δεύτερον, αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντεπεξέλθει στο δικαιοπολιτικό αυτό
πρόταγµα, µέσω της ανάληψης πιο δραστήριων και παρεµβατικών πολιτικών, από αυτές
που έχει µέχρι σήµερα αναπτύξει. Πολύ περισσότερο που η νοµιµοποίηση της ΕΕ
παρουσιάζεται

-εντονότερα

από

όσο

εκείνη

αποτελεσµατικότητας, δηλαδή ως λειτουργική

112

του

εθνικού

κράτους-

ή κατ’ αποτέλεσµα

ζήτηµα

νοµιµοποίηση

(consequentialism). Η απόφαση για µια ισχυρή και ανεπιφύλακτη ‘συνταγµατοποίηση’
της κοινωνικής αρχής, θα αντικατόπτριζε, συνεπώς, µια αυξηµένη διάθεση πολιτικής
ενοποίησης.

111
112

WEILER, A Constitution for Europe? Some Hard Choices, όπ.π., 570.
Ξ. ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ, Η µακρά πορεία συνταγµατοποίησης, 41επ.
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Απέναντι στα διλήµµατα αυτά η ΕΣΣ απαντάει113 µε µια µεγαλύτερη έµφαση στην
αξία της αλληλεγγύης από ότι οι προηγούµενες Συνθήκες, τόσο στα ά. 2 και 3 (αξίες και
στόχοι της Ένωσης), όσο και στο σχετικό κεφάλαιο του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
(δεύτερο µέρος της ΕΣΣ, ά. 87-98). Πέραν αυτών των θεµελιωδών διατάξεων, ωστόσο, σ’
ότι αφορά τις πολιτικές στο ά. 15 παρ. 3 ΕΣΣ114 προβλέπεται ο ‘συντονισµός’ απλώς των
κοινωνικών πολιτικών των Κ-Μ, µε άλλα λόγια, ο τοµέας αυτός παραµένει στους τοµείς
υποστηρικτικής δράσης, εκτός από τις πτυχές που καθορίζονται στο τρίτο µέρος της ΕΣΣ
(ά. 209-219) και οι οποίοι ανήκουν στις συντρέχουσες αρµοδιότητες. Ίσως περισσότερο
σηµαντική από τις επιµέρους προβλέψεις είναι η οριζόντια κοινωνική ρήτρα του ά. 117
του τρίτου µέρους της Συνθήκης.115 Αναβαθµίζεται επίσης η σηµασία του κοινωνικού
διαλόγου, αναγνωρίζεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και προβλέπεται νέος θεσµός,
η τριµερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, µε
συµµετοχή εκπροσώπων της ΕΕ, του συνδέσµου των εργοδοτών και των συνδικάτων, η
οποία πραγµατοποιείται στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για κοινωνικά και
οικονοµικά θέµατα (ά. 48 ΕΣΣ). Η τελευταία είναι σηµαντική γιατί ανοίγει την ατζέντα
για θέµατα απασχόλησης, αποκαλύπτει ωστόσο και µια τάση περιθωριοποίησης της
κοινοτικής µεθόδου υπέρ της πολιτικής και διακυβερνητικής συνεργασίας, που
αποτυπώνεται στον αυξηµένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και στο ότι η τριµερής
σύνοδος κορυφής υποκαθιστά µερικώς ή υπερκαλύπτει τους τοµείς δράσης της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
Η ρητορική επιµονή της ΕΣΣ στην κοινωνική αρχή υποσκάπτεται επίσης από τα
στενά περιθώρια απόκλισης των «υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος» από
την οικονοµική ορθοδοξία του ανταγωνισµού (ά. 122), καθώς και από την επιµονή στην
οµοφωνία σε θέµατα ζωτικά για την κοινωνική πολιτική, όπως η φορολογία, οµοφωνία
που επιτρέπει την αδράνεια της Ένωσης και άρα τον ανταγωνισµό των κρατικών
οικονοµιών υπέρ του οποίου θυσιάζεται συχνά η κοινωνική προστασία.
Συµπερασµατικά, η αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού από την ΕΣΣ είναι µάλλον
επιφυλακτική, η δε ανοιχτή µέθοδος συντονισµού που επιλέγεται είναι η προνοµιακή
113

Βλ. διεξοδικότερα, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Η κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος και ο
αναβαθµισµένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Βήµα ∆ιεθνών Σχέσεων 15/2005, 7-13.
114
Αντίστοιχη είναι η ισχύουσα πρόβλεψη του ά. 140 ΣΕΚ.
115
Άρθρο ΙΙΙ-117: «Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών και δράσεων του παρόντος
Μέρους, η Ένωση συνεκτιµά τις απαιτήσεις που συνδέονται µε την προαγωγή υψηλού επιπέδου
απασχόλησης, µε τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, µε την καταπολέµηση του
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µέθοδος σ’ ένα µοντέλο Ευρώπης των λαών και των κρατών, σε µια «δηµοι-κρατία».
Εξάλλου, η Ένωση φαίνεται µάλλον να ταλαντεύεται µεταξύ της αξιακής προσήλωσης
στο κοινωνικό κράτος και στην πραγµατική αδυναµία να προσφέρει διευρυµένη
κοινωνική προστασία. Βέβαια, όπως και στα εθνικά κράτη, η απόδοση της Ένωσης στον
τοµέα αυτό θα κριθεί λιγότερο στις συνταγµατικές προβλέψεις και κυρίως στο πεδίο της
καθηµερινής πρακτικής.

V.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Α.

ΕΣΣ: ∆ούρειος ίππος των φεντεραλιστών ή οχυρό των ευρωσκεπτικιστών;
Ποιο συµπέρασµα µπορούµε να συνάγουµε από την ανάλυση των κοµβικών

σηµείων της ΕΣΣ, που επιλέχθηκαν ως κριτήρια αξιολόγησης της συνεισφοράς της στην
πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης; Σε ποιο βαθµό δικαιολογούνται οι φόβοι των
ευρωσκεπτικιστών που έβλεπαν σ’ αυτήν το ∆ούρειο Ίππο, µε τον οποίο οι φεντεραλιστές
θα άλωναν την εθνική κυριαρχία, ή, από την άλλη, κρίσεις των σκληροπυρηνικών
φεντεραλιστών ότι η ΕΣΣ θα συνέβαλε λιγότερο στην πολιτική ενοποίηση από ότι οι
προηγούµενες αναθεωρήσεις των Συνθηκών, επιφέροντας µερικές ευπρόσδεκτες αλλά
τεχνικής µόνον φύσης αλλαγές116 και διατηρώντας αλώβητη τη διακυβερνητική µέθοδο;
Όπως προσπαθήσαµε να τεκµηριώσουµε µε την ανάλυση που προηγήθηκε, ευτυχώς
ή δυστυχώς οι παραπάνω κρίσεις απέχουν από µια ψύχραιµη κρίση και κριτική117: τα
ουσιαστικά βήµατα που επιχειρήθηκαν µε την ΕΣΣ είναι άτολµα και µικρά, αλλά
υπάρχουν. Η µετακίνηση του κέντρου βάρους από το διακυβερνητικό πρότυπο προς µια
Ένωση λαών ή / και πολιτών, µε υπερεθνική κατεύθυνση και ενισχυµένη νοµιµοποίηση
µέσω της ΕΣΣ είναι εξαιρετικά διστακτική και αργή. Η αρχική αυτή παρατήρηση δεν
µπορεί να ακυρώσει ωστόσο τις σταδιακές αλλά σωρευτικά σηµαντικές αλλαγές, προς την
κατεύθυνση ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιπροσώπου προς το παρόν των
λαών, και δυνητικά των πολιτών της Ευρώπης, καθώς και την απώλεια κάποιων
κεκτηµένων της διακυβερνητικής λογικής.

κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της
ανθρώπινης υγείας.»
116
U. DRAETTA, After the Constitutional Treaty. The Question of a Political Europe, The Federalist, 1/2005,
18-30 (24, 27).
117
ΤΣΑΤΣΟΥ, Nαι στο Eυρωπαϊκό Σύνταγµα. Bήµα ιστορικό και αναγκαίο, αν και δεν είναι Σύνταγµα, όπ.π.
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Όπως αντίστοιχα, δεν µπορεί να παραγνωρίζεται ότι κάθε βήµα προς τη
συγκρότηση µιας Ευρωπαϊκής Πολιτείας συνοδεύεται από µία διαβεβαίωση προς το
εθνικό κράτος. Το διακυβερνητικό µοτίβο συνεχίζει να κυριαρχεί στην πολιτική σκακιέρα
της ΕΕ και η πίστη και νοµιµοφροσύνη των κύριων παικτών του συστήµατος να
κατευθύνεται προς το κράτος-έθνος. Το ‘φάντασµα’ της εθνικής κυριαρχίας παραµονεύει
παντού και κινητοποιεί δυνάµεις που ορκίζονται σε «ένα πουκάµισο αδειανό» από καιρό
αλλά ακόµη ικανό να αποτρέπει µεγάλης κλίµακας και ριζοσπαστικές αλλαγές για τη
δηµιουργία ευρωπαϊκής πολιτικής εξουσίας. Το κριτήριο φαίνεται να είναι συχνά η
ανταλλαγή παραχωρήσεων, ένα ακατάπαυστο do ut des, όπου µε δυσκολία µπορεί να
αναγνωρίσει κανείς τα καλά κρυµµένα για να µην προκαλέσουν σκαλοπάτια προς µια
υπερεθνική ενότητα. Η «αποθέωση της ενδιάµεσης κατάστασης µεταξύ κρατικής
κυριαρχίας και υπερεθνικότητας»118 συνεχίζεται και -βλέποντας το ποτήρι µισογεµάτο- θα
ενστερνιζόµασταν την απόφανση του Negri119 ότι «το Σύνταγµα εισάγει ένα καινούριο
στάδιο προς περισσότερο φεντεραλισµό, έστω και αν το ίδιο δεν είναι αρκετά
φεντεραλιστικό».

Β.

Η προστιθέµενη αξία της ‘συνταγµατοποίησης’
Αν το παραπάνω συµπέρασµα ευσταθεί, αν δηλαδή η δυναµική ισορροπία

διακυβερνητικών και υπερεθνικών στοιχείων, δεν θίγεται ριζικά, ποιο είναι το κέρδος της
όλης προσπάθειας συνταγµατοποίησης των Συνθηκών, που έχει προς το παρόν παγώσει,
αλλά συνεχίζει να εµπνέει τους υποστηρικτές της; Θεωρούµε ότι το µεγαλύτερο κέρδος
είναι η µετάβαση της συζήτησης από το ‘αν’ στο ‘τι είδους’ Σύνταγµα, Πολιτεία ή
πολιτική ενοποίηση. Το κέντρο βάρος της συζήτησης µετατέθηκε πλέον αµετάκλητα: η
συζήτηση δεν περιορίζεται στη ‘µετάφραση’ των όρων «Σύνταγµα», «δηµοκρατία»,
«Πολιτεία» από τα εθνικά στα υπερεθνικά-ευρωπαϊκά συµφραζόµενα· αφορά πλέον σε
ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό στη ‘µετάφραση’ των θεωρητικών µοντέλων και των
πολιτικών θεωρήσεων και σκοπεύσεων σε συνταγµατική και θεσµική αρχιτεκτονική.
Αυτή η µεταφορά του κέντρου βάρους είναι ίσως η µεγαλύτερη συνεισφορά της

118

Κ. ΚΕΝΤΡΩΤΗ, Θεωρήσεις και δράσεις των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ταξιδεύοντας
µε οδηγό τον µικρό Πρίγκιπα, Αθήνα 2006, 79.
119
T. NEGRI, Oui, pour faire disparaître cette merde d’ Etat-nation, Libération 13.05.2005 και σε:
www.ouisocialiste.net.
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παρείσφρησης της συνταγµατικής διαλέκτου στη συζήτηση σχετικά µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Παρά την εγγενή αντίφαση του συνταγµατισµού και του διακυβερνητισµού, η
συνταγµατοποίηση µιας, σε µεγάλο βαθµό, διακυβερνητικής συνεργασίας µπορεί να
αποτελέσει µηχανισµό µε διπλή λειτουργία: πρώτον, διαµορφώνει µια κοινή γλώσσα, ένα
κοινό πλαίσιο, στο οποίο –προκειµένου να ακολουθήσουν τις εξελίξεις- εντάσσονται και
όσοι υποστηρίζουν την εθνοκεντρική συγκρότηση και νοµιµοποίηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. ∆εύτερον, η σύζευξη των δύο καταρχήν αντικρουόµενων εννοιών είναι
προφανές ότι επιφέρει αλλοίωση των χαρακτηριστικών και των δύο µε αποτέλεσµα την
προσέγγιση των αντιθέτων πόλων, καθώς ο ένας -ο συνταγµατισµός- λειτουργεί ως ενιαίο
εννοιολογικό πλαίσιο, ως ένας ‘τόπος’ συζήτησης, µία γλώσσα, µέσα από την οποία
κατανοείται πλέον και στην οποία οφείλει να ‘µεταφραστεί’ ακόµη και η διακυβερνητική
µέθοδος συνεργασίας. Αυτό συνεπάγεται µια ανάγκη ανάπτυξης επιχειρηµάτων εκ µέρους
των διακυβερνητικών προσεγγίσεων, τα οποία να προσανατολίζονται στους λαούς, ως
πηγή νοµιµοποίησης κάθε εθνικής εξουσίας, και όχι στις κυβερνήσεις. ‘Μεταφρασµένες’
συνταγµατολογικά οι εθνοκεντρικές προσεγγίσεις θέτουν αναγκαστικά ως αιχµή του
δόρατος την ενίσχυση των εθνικών κοινοβουλίων και της εσωτερικής δηµοκρατίας, και
αυτό είναι ήδη ένα κέρδος σε σχέση µε την αδιαφανή διαδικασία της συνεργασίας σε
κυβερνητικό και διπλωµατικό µόνον επίπεδο, ένα κέρδος για τη ∆ηµοκρατία. Η ‘γλώσσα’
του συνταγµατισµού επιβάλλει τη δηµόσια διαβούλευση και την επιχειρηµατολογία βάσει
αξιών και αρχών, σε αντίθεση µε τις κεκλεισµένων των θυρών διαπραγµατεύσεις του
διακυβερνητισµού. Ένα παράδειγµα: το Συµβούλιο Υπουργών, όργανο διακυβερνητικό,
παραµένει κυρίως ή συν-νοµοθέτης αλλά πλέον σε δηµόσια συνεδρία (ά. 24 παρ. 6 ΕΣΣ).
Ο διακυβερνητισµός ‘µεταφράζεται’ έτσι µε συνταγµατικούς όρους και οφείλει να
ενδύεται τις αξίες της δηµοκρατίας, απιστώντας ενίοτε προς τη ρεαλιστική και ωµή
σύγκρουση δυνάµεων και εθνικών συµφερόντων, στην οποία η γλώσσα της διεθνούς
πολιτικής του επέτρεπε να υπακούει άνευ ετέρου. Αντίστοιχο κέρδος για τη ∆ηµοκρατία
συνιστά και η αναζήτηση από τις φιλοευρωπαϊκές απόψεις -προκειµένου να
προσαρµοστούν στο συνταγµατικό λεξιλόγιο και ουράνιο τόξο αξιών- τρόπων
προκειµένου να ενδυναµωθεί η δηµοκρατική νοµιµοποίηση της δηµόσιας εξουσίας της
ΕΕ,

µέσω

του

Κοινοβουλίου,

ευρωπαϊκών

πολιτικών

κοµµάτων

ή

άλλων

αντιπροσωπευτικών µηχανισµών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αντί της αυτάρεσκης
καταφυγής σε µια στείρα και πεπερασµένη λειτουργική νοµιµοποίηση. Η ‘µετάφραση’
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αυτή των δύο πολιτικών πόλων στη συνταγµατική ‘γλώσσα’ µπορεί να µην οδηγεί σε
επαναστατικές αλλαγές, αλλά επιτρέπει στην πολιτική να αποικήσει την ευρωπαϊκή
εξουσία και ανοίγει την πόρτα στη δηµόσια διαβούλευση και διεκδίκηση, άρα στη
∆ηµοκρατία, ενώ παράλληλα ευνοεί το στόχο της περιφρούρησης των συνταγµατικών
ιδανικών, της ισότητας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Και αυτό είναι το
µεγαλύτερο κέρδος για την πολιτική ενοποίηση, ακόµη και αν δεν συµφωνήσουµε πως
αυτός είναι ο προορισµός…

