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Eυρωπαϊκό Δίκαιο

Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης είναι πλέον
ο μόνος γραπτός διαγωνισμός για
την εισαγωγή των υποψηφίων
και μάλιστα στις ανώτατες θέσεις
του Δημοσίου. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ»
παρακολουθώντας στενά πώς θα
επηρεάσουν οι νέες διευρυμένες
αρμοδιότητες του υπ. Εσωτερικών
το ύφος των επικείμενων εξετάσεων
συνεχίζουν την προετοιμασία των
υποψηφίων τους σε ολιγομελείς
ομίλους παραθέτοντας χρήσιμα
θέματα ανάπτυξης.
Θέμα: Μέσω ποιων θεσμών του
ευρωπαϊκού δικαιικού συστήματος υλοποιείται και εκφράζεται η
θεμελιώδης δημοκρατική αρχή της
Κοινότητας;
Πρώτη φορά, με τη Συνθήκη του
Aμστερνταμ η δημοκρατική αρχή
περιλαμβάνεται ανάμεσα στις αρχές
με τις οποίες οργανώνεται και υπηρετεί η Ευρωπαϊκή Eνωση. Eκφραση
της δημοκρατικής αρχής αποτελεί η
άμεση και καθολική εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
από τους πολίτες των κρατών-μελών
της Κοινότητας.
Εντούτοις, οι περιορισμένες σε
σχέση με τα υπόλοιπα κοινοτικά όργανα (π.χ. Συμβούλιο και Επιτροπή)
αρμοδιότητές του δεν επέτρεπαν
μέχρι σήμερα την ολοκληρωμένη
αντιπροσώπευση και συμμετοχή των
ευρωπαίων πολιτών. Με τη Συνθήκη
της Λισαβόνας, όπως θα αναλυθεί
πιο κάτω, πραγματοποιείται το πιο
γενναίο βήμα προς την κατεύθυνση
του εκδημοκρατισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτό επιτυγχάνεται με
την αναβάθμιση του νομοθετικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
με τη διατύπωση μιας σειράς γενικών
αρχών και με την ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων στη
λειτουργία της Ενωσης.
Συγκεκριμένα, μέσω της Συνθήκης
της Λισαβόνας επέρχεται ενίσχυση
των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγορεύεται, από κοινού με το Συμβούλιο, σε
συννομοθέτη της Κοινότητας αφού οι

διαδικασίες συναπόφασης και σύμφωνης γνώμης αποτελούν πλέον τις
συνηθέστερες νομοθετικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Οριοθετούνται οι τρεις βασικές και
θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατικής
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Σε ξεχωριστό τμήμα της Συνθήκης,
με τίτλο «ο δημοκρατικός βίος της
Ενωσης», καθιερώνονται τρεις βασικές αρχές οι οποίες θα διέπουν τη
δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Συγκεκριμένα πρόκειται για την αρχή
της δημοκρατικής ισότητας, σύμφωνα
με την όποια όλοι είναι ίσοι ενώπιον
των οργάνων και των οργανισμών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την αρχή
της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας,
μέσα από την άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έμμεση αντιπροσώπευση των πολιτών από τους
αρχηγούς των κυβερνήσεων (στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) και από το θεσμό
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων,
καθώς και από την αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας, η οποία επιβάλλει
οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης να
διατηρούν έναν ανοιχτό διάλογο με τις
ενώσεις και τους φορείς της κοινωνίας
των πολιτών.
Η αρχή της συμμετοχικής δημοκρατίας εδραιώνεται και από την καθιέρωση του δικαιώματος ενός και πλέον εκατομμυρίου πολιτών από μικρό
αριθμό κρατών-μελών να αιτούνται
στην Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία σε ζητήματα που
εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής
του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (π.χ.
οικολογικά). Επίσης, καθιερώνεται η
δημοσιότητα των συνεδριάσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και
του Συμβουλίου κατά την άσκηση του
νομοθετικού του έργου.
Επιπλέον, η δημοκρατική αρχή της
Ενωσης φαίνεται μέσα από την καθιέρωση της συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή
Ενωση. Συγκεκριμένα, ενισχύεται η
συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στη λειτουργία της Ενωσης με
την καθιέρωση της αποστολής του
νομοθετικού προγραμματισμού ή
των προτάσεων που υποβάλλει η

Επιτροπή στο Συμβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τα Εθνικά
Κοινοβούλια, καθώς και μέσω της
δημιουργίας ενός ελεγκτικού μηχανισμού για την τήρηση της αρχής
της επικουρικότητας. Αναλυτικά, αν
η πλειοψηφία 1/3 των Εθνικών Κοινοβουλίων κρίνει ότι μια νομοθετική
πρόταση της Επιτροπής δεν τηρεί την
αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή υποχρεώνεται σε επανεξέταση.
Με ακόμη μικρότερη πλειοψηφία
1/4 είναι δυνατός ο έλεγχος νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής,
οι οποίες αφορούν στον τομέα της
συνεργασίας των αστυνομικών ή δικαστικών αρχών.
Την 1η Δεκεμβρίου 2009 τέθηκε
σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας,
τερματίζοντας με τον τρόπο αυτό τις
πολυετείς διαπραγματεύσεις σχετικά με θεσμικά ζητήματα της Ενωσης.
Συγκεκριμένα, η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιεί τις συνθήκες Ε.Ε.
και Ε.Κ., δηλαδή τη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ενωση και τη Συνθήκη
για την Ιδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, χωρίς ωστόσο να τις υποκαθιστά.
Πέραν των άλλων, η Συνθήκη
εφοδιάζει την Ενωση με το νομικό
πλαίσιο και τα μέσα που της είναι
απαραίτητα για να αντιμετωπίσει τις
μελλοντικές προκλήσεις, μέσα από
το μανδύα της δημοκρατικής αρχής
και δικαιοσύνης.
Μέσω της Συνθήκης, δημιουργείται μία δημοκρατικότερη και πιο
διαφανής Ευρώπη, με ενισχυμένο το
ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων,

με περισσότερες ευκαιρίες για τους
πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις
τους και να ακούγεται η φωνή τους,
αλλά και με πιο συγκεκριμένη εικόνα
για το διαχωρισμό αρμοδιοτήτων σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
οποίο εκλέγεται απευθείας από
τους πολίτες της Ε.Ε., αποκτά νέες
σημαντικές εξουσίες όσον αφορά
στη νομοθεσία και τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. καθώς και στις διεθνείς
συμφωνίες.
Ειδικότερα, η αυξημένη χρήση της
διαδικασίας της συναπόφασης, κατά
την άσκηση της πολιτικής δραστηριότητας διασφαλίζει την ισότιμη θέση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με
το Συμβούλιο και την Επιτροπή, το
οποίο εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη για
το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας
της Ε.Ε.
Η μεγαλύτερη συμμετοχή των
Εθνικών Κοινοβουλίων ενισχύεται,
καθώς τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν
περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν στις εργασίες της Ε.Ε., κυρίως
χάρη σε ένα νέο μηχανισμό που θα
διασφαλίζει ότι η Ενωση ενεργεί μόνον στις περιπτώσεις που μπορούν
να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο Ενωσης (τήρηση
της αρχής της επικουρικότητας). Σε
συνδυασμό με τον ενισχυμένο ρόλο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το
γεγονός αυτό προωθεί αποτελεσματικά τη δημοκρατία και τη νομιμότητα
στη λειτουργία της Ενωσης.
Μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας
ισχυροποιείται η φωνή των πολιτών,
χάρη στη πρωτοβουλία υπέρ των πολιτών. Εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπήκοοι
σημαντικού αριθμού κρατών- µελών,
μπορούν να λάβουν την πρωτοβουλία να καλέσουν την Επιτροπή να
υποβάλει νέες προτάσεις πολιτικής.
Μια Ευρώπη των δικαιωμάτων και
των αξιών, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ασφάλειας ξεπροβάλλει μέσα από τη Συνθήκη. Σκοπός της αποτελεί η προώθηση των
αξιών της Ενωσης, η ενσωμάτωση
του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων
στο ευρωπαϊκό πρωτογενές δίκαιο,
η δημιουργία νέων μηχανισμών

αλληλεγγύης και η διασφάλιση της
καλύτερης προστασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες.
Οι δημοκρατικές αξίες της Συνθήκης της Λισαβόνας καθορίζονται
λεπτομερώς και στηρίζονται οι αξίες και οι στόχοι της Ενωσης, που
χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς
για τους Ευρωπαίους πολίτες και
καταδεικνύουν τι έχει να προσφέρει
η Ευρώπη στους εταίρους της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα δικαιώματα των πολιτών και ο
Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων
μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας
διατηρούνται ως ήδη κεκτημένα
δικαιώματα και παράλληλα καθιερώνονται ορισμένα νέα. Ειδικότερα,
η Συνθήκη εγγυάται τις ελευθερίες
και τις αρχές που καθορίζονται στο
Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και
καθιστά νομικά δεσμευτικές τις διατάξεις του εν λόγω Χάρτη σχετικά με
τα ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.
Η ελευθερία των Ευρωπαίων πολιτών αποτελεί κεντρικό σημείο της
Συνθήκης της Λισαβόνας, καθώς διατηρούνται και ενισχύονται οι «τέσσερις ελευθερίες» καθώς και η πολιτική,
οικονομική και κοινωνική ελευθερία
των Ευρωπαίων πολιτών.
Η Ενωση αποκτά διευρυμένη αρμοδιότητα να ενεργεί στους τομείς
της ελευθερίας, της ασφάλειας και
της δικαιοσύνης, γεγονός που αυξάνει άμεσα την ικανότητά της για
καταπολέμηση του εγκλήματος και
της τρομοκρατίας. Οι νέες διατάξεις
για την πολιτική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και τη δημόσια
υγεία έχουν στόχο να ενισχύσουν
την ικανότητα της Ενωσης να αντιδρά όταν απειλείται η ασφάλεια των
Ευρωπαίων πολιτών.
Από τα ανωτέρω προκύπτει άμεσα
το πλαίσιο των θεσμών του ευρωπαϊκού δικαιικού συστήματος, μέσω του
οποίου υλοποιείται και εκφράζεται η
θεμελιώδης δημοκρατική αρχή της
Κοινότητας.
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