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Άρθρο 10 Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) 
[Κράτη και πολίτες: οι δύο πυλώνες της ευρωπαϊκής αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας]  

1. Η λειτουργία της Ένωσης θεµελιώνεται στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία.  
2. Οι πολίτες εκπροσωπούνται άµεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
Τα κράτη µέλη εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από τον αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης 
και στο Συµβούλιο από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίοι είναι δηµοκρατικά υπεύθυνοι είτε έναντι των 
εθνικών τους κοινοβουλίων, είτε έναντι των πολιτών τους.  
3. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στο δηµοκρατικό βίο της Ένωσης. Οι αποφάσεις 
λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες.  
4. Τα πολιτικά κόµµατα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συµβάλλουν στην διαµόρφωση της ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης.  
 
 
1.  Η δηµοκρατία ως θεµελιώδης αρχή της ΕΕ  
Ο δεύτερος τίτλος της ΣΕΕ αποδίδει εν µέρει τον τίτλο VI «Ο δηµοκρατικός βίος της 
Ένωσης» της «Συνθήκης Θέσπισης ενός Συντάγµατος για την Ευρώπη» (εφεξής: ΣΘΣΕ), η 
οποία δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ, και περιλαµβάνει µια σειρά διαφορετικών µεταξύ τους 
διατάξεων, κοινός άξονας των οποίων είναι η δηµοκρατική νοµιµοποίηση και ο έλεγχος της 
ευρωπαϊκής εξουσίας [ως «ανοµοιογενή κανονιστική µάζα» χαρακτήρισαν τον τίτλο αυτό µε 
κριτική διάθεση οι Streinz / Ohler/ Herman, Verfassung, σ.57]. Η δηµοκρατική αρχή 
συγκαταλέγεται στις κοινές αξίες όλων των κρατών µελών της Ένωσης, επί των οποίων 
εδράζεται η τελευταία (ά. 2 ΣΕΕ). Ως πηγή νοµιµοποίησης της Ε.Ε. αναφέρονται τα κράτη 
και οι ευρωπαίοι πολίτες, οι τελευταίοι πάντως όχι ως ένας ενιαίος ευρωπαϊκός λαός, ούτε 
όµως και ως ατοµικές οντότητες [έτσι, Schwarze, §6, σ. 81-2], αλλά µάλλον ως πολίτες 
οργανωµένοι σε λαούς [Τσάτσος, Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία]. Στο άρθρο 10 αποτυπώνεται η 
αρχή της αντιπροσώπευσης, ενώ στο άρθρο 11 αποτυπώνεται η διαβουλευτική και 
συµµετοχική διάσταση της δηµοκρατίας της ΕΕ. Παράλληλα, µε το συνδυασµό των τριών 
άρθρων 10, 11 ΣΕΕ (αντιπροσωπευτική δηµοκρατία µε εκφάνσεις διαβούλευσης και 
συµµετοχής) και 12 (για το ρόλο των εθνικών Κοινοβουλίων) γίνεται προσπάθεια να 
αντικρουστούν οι αιτιάσεις περί δηµοκρατικού ελλείµµατος. Οι ιδιαιτερότητες του 
ενωσιακού οικοδοµήµατος, ως ενός πολυεπίπεδου συστήµατος διακυβέρνησης, επιβάλλουν 
ωστόσο το µετασχηµατισµό του εθνικού µοντέλου δηµοκρατίας [Τσάτσου, Επίµαχες Έννοιες, 
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57], προκειµένου να ανταποκρίνεται στα νέα δεδοµένα της ευρύτερης επικράτειας, της 
πολυγλωσσίας και της πολυεθνικότητας. 
 
2  Η διπλή νοµιµοποίηση της Ένωσης  
Το άρθρο 10 ΣΕΕ αντιστοιχεί και αντιγράφει κατά λέξη το άρθρο Ι-46 της ΣΘΣΕ και 
αποτελεί «κανόνα-κλειδί» [Ruffert, Ι-46, αρ.περ.1], ενώ αντίστοιχό του δεν βρίσκεται σε 
προηγούµενες συνθήκες. Στο άρθρο αυτό διακηρύσσεται η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία ως 
οργανωτική βάση για τη λειτουργία της Ένωσης και αποτυπώνεται η διπλή νοµιµοποίησή της 
ως Ένωσης κρατών και πολιτών και η αντίστοιχη διπλή αντιπροσωπευτική της βάση: κράτη 
και πολίτες. Η διακήρυξη αυτή ήταν περισσότερο από πριν επιβεβληµένη, δεδοµένου ότι η 
Συνθήκη της Λισαβόνας δεν υιοθέτησε τη διατύπωση του ά. 1 της ΣΘΣΕ, σύµφωνα µε το 
οποίο: «Εκφράζοντας τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης να οικοδοµήσουν 
το κοινό τους µέλλον, το παρόν Σύνταγµα ιδρύει την Ευρωπαϊκή Ένωση…», αλλά έµεινε 
σταθερή στην κλασική διατύπωση «τα υψηλά συµβαλλόµενα µέρη ιδρύουν µεταξύ τους µία 
Ευρωπαϊκή Ένωση…» (ά.1 ΣΕΕ).  
 
3  Αντιπροσώπευση και Ισότητα  
Βεβαίως εδώ η ισότητα των πολιτών, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 9 ΣΕΕ («Σε όλες 
τις δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της…») 
ουδόλως συνεπάγεται κάτι περισσότερο από τη θεµελιώδη αρχή «ένας πολίτης, µια ψήφος», 
αλλά στο πλαίσιο του κάθε κράτους ξεχωριστά, και σε καµιά περίπτωση δεν συνεπάγεται την 
ισοδυναµία της ψήφου σε ενωσιακό επίπεδο, η οποία θα κατέλυε την πρώτη νοµιµοποιητική 
βάση της Ένωσης, την ισότητα των κρατών µελών. Υπό αυτή την έννοια, η δηµοκρατική 
αρχή πρέπει να συνδυαστεί µε την οµοσπονδιακή αρχή, συνεπώς η πολιτική ισότητα των 
πολιτών και η ισότητα των κρατών νοθεύουν η µία την άλλη, µε αποτέλεσµα η δηµοκρατία 
σε ενωσιακό επίπεδο να µην ανταποκρίνεται πλήρως σε εκείνη σε κρατικό επίπεδο, αλλά να 
συνιστά ένα aliud έναντι της τελευταίας. Έτσι, οι θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
µοιράζονται στα κράτη µέλη µε βάση την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας (ά. 14 ΣΕΕ), 
µε αποτέλεσµα να υπεραντιπροσωπεύονται οι πολίτες των µικρότερων κρατών έναντι 
εκείνων των µεγαλύτερων. Η δυσαναλογία αυτή είναι αναπόφευκτη, δεδοµένου ότι στην 
αντίθετη περίπτωση οι πολίτες των µικρών κρατών δεν θα αντιπροσωπεύονταν καθόλου, 
εκτός κι αν ο αριθµός των µελών του Κοινοβουλίου αυξανόταν δραµατικά [Geiger, σ. 57, αρ. 
περ. 6].   
 
4  Αντιπροσώπευση των πολιτών µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
Η αρχή της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας σηµαίνει ότι η λήψη των αποφάσεων δεν γίνεται 
άµεσα αλλά µέσω ενός αντιπροσωπευτικού οργάνου, το οποίο αναδεικνύεται µέσω 
περιοδικών εκλογών. Σε ένα σύστηµα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης όπως αυτό που έχει 
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διαρρυθµιστεί στην Ευρώπη, το οποίο χαρακτηρίζεται από την κατανοµή των αρµοδιοτήτων 
µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων, τα αντιπροσωπευτικά όργανα είναι περισσότερα του 
ενός. Έτσι κάθε λαός αντιπροσωπεύεται στο εθνικό κοινοβούλιο, ενώ στα οµοσπονδιακά 
µάλιστα κράτη προβλέπεται και εκλογή των Κοινοβουλίων των οµόσπονδων κρατών σε 
υποκρατικό δε επίπεδο. Οι πολίτες της Ένωσης αντιπροσωπεύονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο που εκλέγεται µε άµεσες εκλογές κάθε πέντε χρόνια σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 14 παρ. 3 ΣΕΕ. Εξού και το ά. 14 παρ. 2 ΣΕΕ προβλέπει ότι «Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των πολιτών της Ένωσης» 
[Hofmann/Wessels, σ.6,9]. ∆ια µέσου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιχειρείται µια 
«συνοµιλία» των ευρωπαίων πολιτών σε θέµατα που εντάσσονται στις αρµοδιότητες της ΕΕ 
προκειµένου να θεµελιωθεί µια υπερεθνική δηµόσια σφαίρα και ένας διάλογος που θα 
προετοιµάσει την κοινωνική συναίνεση και την αποδοχή των αποφάσεων της δηµόσιας 
εξουσίας που ασκείται από τα ενωσιακά όργανα [Geiger, σ. 56, αρ.περ. 4]. Η δηµοκρατική 
νοµιµοποίηση απορρέει καταρχήν από την µέσω ελεύθερων και τακτικών εκλογών ανάδειξη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η οργανωτική αυτή πρόβλεψη ανταποκρίνεται και στο 
ατοµικό πολιτικό δικαίωµα του εκλέγειν, όπως αυτό αποτυπώνεται τόσο στα εθνικά 
Συντάγµατα όσο και στο ά. 3 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκ. της ΕΣ∆Α, που υποχρεώνει τα 
κράτη µέλη να διεξάγουν ελεύθερες και µυστικές εκλογές σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
προκειµένου να εκλεγούν τα νοµοθετικά όργανα. Ως τέτοιο όργανο που εκπληρώνει την 
επιταγή της ΕΣ∆Α για εκλογή των νοµοθετικών οργάνων έχει ήδη αναγνωριστεί από τη 
νοµολογία του Ε∆∆Α το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [απόφαση Denise Matthews κ Ενωµένου 
Βασιλείου, 18.02.1999]. Το ∆ικαστήριο στηρίχθηκε στις πραγµατικές λειτουργίες που ασκεί 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες το καθιστούν όργανο αντιπροσωπευτικό της βούλησης 
των ευρωπαίων πολιτών. Ειδικότερα, επισηµαίνει τη διαδικασία της συναπόφασης στη 
νοµοπαραγωγική διαδικασία, την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής και το δικαίωµα έγκρισης 
του Προέδρου και υποβολής πρότασης µοµφής κατά της Επιτροπής (ά. 17 ΣΕΕ και 234 
ΣΛΕΕ), την ανάγκη έγκριση της Επιτροπής εκ µέρους του Κοινοβουλίου (η αναφορά σε 
«εκλογή» του Προέδρου της Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που χρησιµοποιείται 
στο ά. 17 ΣΕΕ δεν είναι ακριβής, δεδοµένου ότι µόνον ένας είναι ο προτεινόµενος 
υποψήφιος), την ψήφιση του προϋπολογισµού και τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να 
απαιτήσει νοµοθετική πρωτοβουλία από την Επιτροπή (παρότι το ίδιο στερείται και µε τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας του δικαιώµατος νοµοθετικής πρωτοβουλίας). Τη δηµοκρατική 
διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει εξάλλου και το ελληνικό -µεταξύ 
άλλων- Σύνταγµα, εφόσον στο άρθρο 28 παρ. 3 Σ ορίζεται ότι περιορισµοί στην άσκηση της 
εθνικής κυριαρχίας επιτρέπονται µόνον εφόσον διασφαλίζονται τα δικαιώµατα του ανθρώπου 
και οι βάσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.  
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5  Ελλείµµατα αντιπροσώπευσης  
Ως αδυναµία της αντιπροσώπευσης των ευρωπαίων πολιτών µέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου µπορεί να εκληφθεί η έλλειψη της κατάλληλης κοινωνικο-πολιτισµικού 
υποβάθρου καθώς η άµεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει οδηγήσει σε µια 
υπερεθνική δηµόσια συζήτηση πάνω σε θέµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.. Η προεκλογική 
εκστρατεία επικεντρώνεται σε εθνικά θέµατα καθώς τα κόµµατα που διεκδικούν την ψήφο 
είναι εθνικά και µέλη απλώς ενός πανευρωπαϊκού κόµµατος-συνοµοσπονδίας. Η αιτία µπορεί 
να αναζητηθεί όχι τόσο στην έλλειψη εναλλακτικών επιλογών στις ευρωεκλογές [έτσι 
Geiger, σ. 58, αρ.περ. 11] όσο στη µη διαφανή σύνδεση των αποτελεσµάτων των εκλογών µε 
την ασκούµενη στην Ένωση πολιτική. Τέλος, η Ε.Ε. αποτελεί ένα συναινετικό πολιτικό 
σύστηµα και η πολιτική σύνθεση της Επιτροπής που ενεργεί ως οιονεί κυβέρνηση εξαρτάται 
περισσότερο από τον πολιτικό προσανατολισµό των εθνικών Κυβερνήσεων και µόνον για τον 
ορισµό του Προέδρου της λαµβάνεται υπόψη το αποτέλεσµα των ευρωεκλογών. Το γεγονός 
αυτό προκαλεί µειωµένο ενδιαφέρον και µειωµένη συµµετοχή ψηφοφόρων στις εκλογές. Το 
ενδιαφέρον θα µπορούσε να τονωθεί αν υπήρχαν επικεφαλής των πολιτικών κοµµάτων 
προτεινόµενοι για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής που θα µπορούσαν πιθανόν να 
προσωποποιήσουν διαφορετικές εναλλακτικές πολιτικές που προτείνονται από ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόµµατα.  
 
6  Εκπροσώπηση των κρατών στο Συµβούλιο  
Ο δεύτερος πυλώνας δηµοκρατικής νοµιµοποίησης είναι τα κράτη µέλη. Τα τελευταία 
εκπροσωπούνται µε βάση την ισότητα µεταξύ τους στο Συµβούλιο, όπου συµµετέχουν οι 
Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων (ά. 15 παρ. 2 ΣΕΕ) και στο Συµβούλιο των Υπουργών, 
όπου µετέχουν τα µέλη της Κυβέρνησης οµοειδούς χαρτοφυλακίου (ά. 16 παρ. 2 ΣΕΕ). Οι 
κυβερνήσεις νοµιµοποιούνται µε τη σειρά τους µέσω των εθνικών τους κοινοβουλίων, και 
εµµέσως από το λαό που εκλέγει τα τελευταία, στα κράτη µε κοινοβουλευτικό σύστηµα που 
αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία, ή µέσω άµεσης εκλογής του Προέδρου τους (στα 
κράτη µε προεδρικό ή ηµιπροεδρικό σύστηµα). ∆εδοµένου ότι το Συµβούλιο είναι το κύριο 
όργανο που ασκεί, επί το πλείστον σε συνεργασία µε το Κοινοβούλιο, τη νοµοπαραγωγική 
διαδικασία, κρίσιµος είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος από το οικείο Κοινοβούλιο των 
Υπουργών που συµµετέχουν σε αυτό, προκειµένου να διενεργείται και σε κρατικό επίπεδο 
έλεγχος των σχετικών αποφάσεών του. Αυτός ο έλεγχος διαρρυθµίζεται µε βάση το εθνικό 
Σύνταγµα και διενεργείται συνήθως (βλ. ελληνικό Σύνταγµα, κανονισµό Βουλής κλπ) από 
κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο δηµοκρατικός έλεγχος των Κυβερνήσεων µέσω των εθνικών 
Κοινοβουλίων αποµειώνεται ή και εξαφανίζεται σε περίπτωση που η συγκεκριµένη 
κυβέρνηση µειοψήφησε σε µια ειληµµένη µε βάση την αρχή της ειδικής πλειοψηφίας 
απόφαση του Συµβουλίου. Σ’ αυτή την περίπτωση τα Κοινοβούλια των κρατών που 
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βρέθηκαν στη µειοψηφία δεν µπορούν να ελέγξουν τις κυβερνήσεις που πλειοψήφησαν 
[Geiger, σ. 57, αρ. περ. 9].  
Παρότι το Συµβούλιο εκπροσωπεί τα κράτη µέλη, που κατά το διεθνές δίκαιο θεωρούνται 
ισότιµα, οι αποφάσεις στο Συµβούλιο σε περίπτωση ειδικής πλειοψηφίας λαµβάνονται µε 
βάση τον κανόνα της διπλής πλειοψηφίας, ο οποίος λαµβάνει υπόψη όχι µόνο τον αριθµό των 
κρατών αλλά και την αντιστοιχία του πληθυσµού του σε ποσοστό του συνολικού πληθυσµού 
της Ένωσης (βλ. ά. 16 παρ. 4 ΣΕΕ περί διπλής πλειοψηφίας που πληρούται µε το 55% και 
τουλάχιστον 15 κράτη µέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% το συνολικού πληθυσµού 
της Ένωσης). Συνεπώς, παρότι πολιτικά στο Συµβούλιο εκφράζονται µόνο οι κυβερνητικές 
πλειοψηφίας, το βάρος της ψήφου τους καθορίζεται από το µέγεθος του λαού που 
αντιπροσωπεύουν.  
 
7.  Συµµετοχή στο δηµοκρατικό βίο της Ένωσης µε βάση την αρχή της εγγύτητας  
Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 10 ΣΕΕ, όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στο 
δηµοκρατικό βίο της Ένωσης. Το δικαίωµα αυτό εξειδικεύεται στο αµέσως επόµενο άρθρο. Η 
συµµετοχή αυτή σηµαίνει ότι κάθε πολίτης, µόνος ή µε άλλους, µπορεί να εκφράζει την 
άποψή του και να προσπαθεί µε κάθε νόµιµο µέσο, ιδίως µέσω της συσσωµάτωσής του µε 
άλλους σε πολιτικά κόµµατα να την καταστήσει πλειοψηφική. Σε µια πολυεπίπεδη 
Συµπολιτεία η αρχή αυτή, σε δικαιοπολιτικό επίπεδο, σηµαίνει ότι τα ζητήµατα πρέπει να 
εξετάζονται και οι αποφάσεις να λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εκείνους τους 
οποίους αφορούν. Η υποχρέωση της λήψης των αποφάσεων στο κοντινότερο προς τον πολίτη 
επίπεδο είναι το περιεχόµενο της αρχής της εγγύτητας, η οποία είναι διακριτή από αλλά σε 
άµεση συνάρτηση µε την αρχή της επικουρικότητας (παρ. 13 Προοιµίου, ά. 1 ΣΕΕ, ά. 5 ΣΕΕ) 
[Priollaud, σ. 56]. Κατ’ αυτή την έννοια θεωρείται ότι οι δύο αυτές αρχές (της εγγύτητας και 
της επικουρικότητας) συνεισφέρουν στο σεβασµό των εθνικών ταυτοτήτων των κρατών 
µελών και περιφρουρεί τις αρµοδιότητές τους. Σε σχέση συµπληρωµατική µε την αρχή της 
εγγύτητας, κατοχυρώνεται επιπλέον και εκείνη της «ανοικτότητας». Η τελευταία συνεπάγεται 
τη διεύρυνση της διαβουλευτικής διαδικασίας µε σκοπό τη διαµόρφωση ευρωπαϊκών 
νοµοθετικών πράξεων, έτσι ώστε αυτή να εµπερικλείει, πέραν της Επιτροπής των 
Περιφερειών και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής [Priollaud, σ. 56], τους 
πολίτες, τις οργανώσεις τους και τα πολιτικά κόµµατα, επιτρέποντας τη διαφανή 
µεγιστοποίηση τόσο της συµβολής τους (input) όσο και του ελέγχου του εξαγόµενου (output) 
εκ µέρους τους.  
 
8.  Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόµµατα  
Τα πολιτικά κόµµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναµένεται να λειτουργήσουν ως 
διαµεσολαβητές µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 
εκφράζοντας την πολιτική βούληση των πρώτων και συµβάλλοντας στη διαµόρφωση µιας 
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ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης. Με την τυποποίηση και την αναγνώρισή τους στα ά. 10 
παρ. 4 ΣΕΕ (το οποίο αντικαθιστά το ά. 191 παρ. 1 ΣΕΚ) και ά. 12 παρ. 2 ΧΘ∆ ΕΕ, το δίκαιο 
προλαµβάνει και επιδιώκει να διαµορφώσει την πολιτική πραγµατικότητα και 
χρησιµοποιείται ως µέσο της ευρωπαϊκής ενοποίησης [Schoo, Art. 191, αρ.περ. 3, σ. 1593]. 
Η δεύτερη παρ. του πρώην ά. 191 ΣΕΚ συνιστά πλέον το άρθρο 224 ΣΛΕΕ, µε το οποίο 
δίνεται εξουσιοδότηση έκδοσης κανονισµού προς ρύθµιση της λειτουργίας και ιδίως της 
χρηµατοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων. Επί της εξουσιοδοτικής βάσης του 
άρθρου 191 παρ. 2 ΣΕΚ εκδόθηκε ο Κανονισµός 2004/2003 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε το καθεστώς και τη χρηµατοδότηση των 
πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (EE L 297 της 15.11.2003, σ. 1). Σύµφωνα µε το 
άρθρο 3 του προαναφερθέντος Κανονισµού, ένα πολιτικό κόµµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους: α) να έχει νοµική προσωπικότητα στο κράτος 
µέλος όπου εδρεύει· β) να εκπροσωπείται, τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών µελών, 
από µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στα εθνικά ή περιφερειακά κοινοβούλια ή τις 
περιφερειακές συνελεύσεις, ή να έχει συγκεντρώσει, τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των 
κρατών µελών, τουλάχιστον 3 % των ψηφισάντων σε έκαστο από αυτά τα κράτη µέλη κατά 
τις τελευταίες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· γ) να σέβεται, ιδίως στο πρόγραµµά 
του και µε τη δράση του, τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι τις αρχές 
της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου· και δ) να έχει συµµετάσχει στις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να έχει εκδηλώσει την πρόθεση να το κάνει [βλ. 
και Παπαδοπούλου, σ. 396, 415επ.]. Παράλληλα προβλέπεται χρηµατοδότηση των 
Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κοµµάτων από τον προϋπολογισµό της Ένωσης, που ωστόσο δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 75% του συνολικού προϋπολογισµού τους, ενώ µε την 
τροποποίηση του προαναφερθέντος Καν. µε τον Καν. 1524/2007 συµπεριλήφθηκε και 
δυνατότητα χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων τους (ά. 4 παρ. 4 Καν.) και των εκστρατειών 
τους (ά. 8 παρ. 3 Καν.) ενόψει των εκλογών ανάδειξης του ΕυρΚοινβ, η οποία, ωστόσο, 
αφορά στην ουσία µόνο ενηµερωτικές καµπάνιες, δεδοµένου ότι στις εκλογές αυτές 
λαµβάνουν µέρος τα εθνικά πολιτικά κόµµατα και εποµένως η χρηµατοδότηση των 
προεκλογικών εκστρατειών ρυθµίζεται από την εθνική νοµοθεσία (βλ. και ∆ΕΚ 294/83, Les 
Verts, Συλλ. 1986, 1339).  Τα πολιτικά κόµµατα σε ενωσιακό επίπεδο συνιστούν σήµερα 
συνοµοσπονδίες εθνικών πολιτικών κοµµάτων, τα οποία οργανώνονται µε άξονα την κοινή 
πολιτική τους ιδεολογία. Θα µπορούσαν, ωστόσο, να αποτελούν και αυτοτελείς οργανισµούς 
µε δυνατότητα ατοµικής συµµετοχής, µοντέλο που θα ανταποκρινόταν περισσότερο στην 
αποστολή τους ως µηχανισµών έκφρασης της βούλησης των ευρωπαίων πολιτών.   
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Άρθρο 11 ΣΕΕ 
Συµµετοχική και διαβουλευτική δηµοκρατία 

1. Τα θεσµικά όργανα δίδουν, µε τα κατάλληλα µέσα, στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές 
ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δηµόσια τις γνώµες τους σε όλους 
τους τοµείς δράσης της Ένωσης.  
2. Τα θεσµικά όργανα διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο µε τις αντιπροσωπευτικές 
ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών.  
3. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ένωσης, η Επιτροπή 
διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.  
4. Πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθµός τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου, υπήκοοι 
σηµαντικού αριθµού κρατών µελών, µπορούν να λαµβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί 
θεµάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης για την 
εφαρµογή των Συνθηκών.  
Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατύπωση της εν λόγω πρωτοβουλίας 
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 24, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
 
1. ∆ιαβουλευτική και συµµετοχική δηµοκρατία  
Πρόκειται για νέο άρθρο που εισήχθη µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αντιγράφοντας σχεδόν 
το ά. Ι-47 της ΣΘΣΕ, εντάσσεται στο δεύτερο τίτλο της ΣΕΕ που αφορά τη δηµοκρατική 
συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξειδικεύει το πολιτικό δικαίωµα συµµετοχής του 
καθένα στο δηµοκρατικό βίο της Ένωσης και συµπληρώνει την διακηρυγµένη στο 
προηγούµενο άρθρο θεµελιώδη αρχή της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας µε συνιστώσες 
διαβούλευσης και άµεσης συµµετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 
τους αφορούν. Παρότι η µόνη θεσµική καινοτοµία που εισάγει το παρόν άρθρο είναι η 
νοµοθετική πρωτοβουλία των πολιτών (παρ. 4), καθώς στις υπόλοιπες παραγράφους 
τυποποιούνται σε επίπεδο πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου προβλέψεις που κατά το 
µεγαλύτερο µέρος τους είχαν εισαχθεί από την Επιτροπή ήδη µε τη Λευκή Βίβλο για τη 
∆ιακυβέρνηση της Ένωσης (COM2001-428, τελικό της 25-07-2001), η θεσµική και 
συνταγµατική του αξία είναι ιδιαίτερα µεγάλη, καθώς για πρώτη φορά συνδέει τη δηµοκρατία 
σε ενωσιακό επίπεδο µε τους πολίτες της. Από αυτή την οπτική γωνία, η αντιπροσωπευτική 
δηµοκρατία όχι µόνο θεσµοποιείται και τυποποιείται νοµικά σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου 
ως µια θεµελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ά. 10 ΣΕΕ), αλλά διευρύνεται και µε 
θεσµούς ηµιάµεσης δηµοκρατίας, καθώς στηρίζεται πλέον, δυνάµει του ά. 11 ΣΕΕ, και στους 
απευθείας δεσµούς των οργάνων της Ένωσης µε τους πολίτες της και τη συµµετοχή των 
τελευταίων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων [Mendes, σ. 1850, 1857]. Με τον τρόπο αυτό 
η συµµετοχική δηµοκρατία λειτουργεί ως κανονιστική θεµελίωση και κριτήριο 
νοµιµοποίησης για ολόκληρη της ενωσιακή έννοµη τάξη [Von Bogdandy, σ. 21-13] και θέτει 
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υπό σοβαρή αµφισβήτηση τη νοµολογία των ενωσιακών δικαστηρίων σύµφωνα µε την οποία 
δεν νοείται δικαίωµα ακρόασης στο πλαίσιο της κοινοτικής νοµοπαραγωγικής διαδικασίας 
που συνεπάγεται λήψη κανονιστικών µέτρων [πρβλ. τις αποφάσεις Atlanta/Επιτροπή και 
Συµβούλιο: ΠΕΚ T-521/93, Συλλ 1996, ΙΙ-1707, παρ. 70-74 και ∆ΕΚ C-104/97 P, Συλλ 1999, 
Ι-6983, παρ. 35-38] και η συµµετοχή του Κοινοβουλίου αρκεί για να νοµιµοποιηθεί 
δηµοκρατικά η ψήφιση κάποιου νοµοθετικού µέτρου [PEK-135/96, UEAPME/Συµβούλιο, 
Συλλ 1998, ΙΙ-2335, παρ. 88].  
 
2.  Περιεχόµενο του δικαιώµατος συµµετοχής  
Ενόψει των παραπάνω το ά. 11 ΣΕΕ συνεπάγεται µια κανονιστική στροφή στο «πολίτευµα» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η συµµετοχή ανάγεται από στοιχείο της 
διακυβέρνησης, δηλαδή από µέσο για καλύτερη επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων και 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των ρυθµιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο σύνθετων 
µορφών διακυβέρνησης, σε στοιχείο της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης της Ένωσης, δηλαδή 
σε βασική αρχή και θεµελιώδες δικαίωµα του πολίτη.  Εκφάνσεις της κανονιστικής αυτής 
στροφής που αποτυπώνει το ά. 11 ΣΕΕ είναι η εστίαση στο ρόλο του πολίτη στο πολιτικό 
σύστηµα της ΕΕ και η ενίσχυση του ατόµου και των αντιπροσωπευτικών σωµάτων, παρά των 
οµάδων συµφερόντων, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το 
δικαίωµα αυτό της συµµετοχής που αποσκοπεί και στη δηµιουργία ενός αισθήµατος ανήκειν 
σε µια πολιτική κοινότητα είναι το αντίβαρο και η προϋπόθεση νοµιµοποίησης της ενωσιακής 
δηµόσιας εξουσίας που µε τις πράξεις της διεισδύει άµεσα στη νοµική σφαίρα του κάθε 
πολίτη. Το συµµετοχικό δικαίωµα συνεπώς συνιστά το κατεξοχήν «κατάλληλο µέσο» (κατά 
την έκφραση της παρ. 1 του ά. 11) για την έκφραση και γνωστοποίηση των απόψεων των 
πολιτών και των αντιπροσωπευτικών τους ενώσεων και για τη νοµιµοποίηση της ενωσιακής 
εξουσίας µε διασφάλιση της ισότητας µεταξύ των πολιτών [Mendes, σ. 1865]. Η ισότητα 
αυτή, ωστόσο, η οποία κατοχυρώνεται και στο ά. 9 ΣΕΕ, είναι διαδικαστική, υπό την έννοια 
ότι περιφρουρεί την ίση δυνατότητα επιρροής, αλλά, όπως ήδη επισηµάνθηκε στο ά. 10 ΣΕΕ, 
δεν µπορεί να φτάνει µέχρι την ακύρωση της ισότητας των κρατών, που αποτελεί τον πρώτο 
πυλώνα της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης της Ένωσης.  
 
3.  Ερµηνευτικές δυσχέρειες  
Παρά τη στόχευση αυτή, η διάταξη του ά. 11 ΣΕΕ παρουσιάζει ερµηνευτική δυσχέρεια η 
οποία αποµειώνει την κανονιστική του πυκνότητα και απορρέει από δυο κυρίως στοιχεία: 
Πρώτον, από το γεγονός ότι περιλαµβάνει διαφορετικές µεταξύ τους πρόνοιες, κάποιες από 
τις οποίες φαίνεται µάλιστα να αλληλοεπικαλύπτονται (π.χ. πρβλ. τις παρ. 1 και 2). Οι 
περισσότερες µάλιστα δεν συνιστούν νεωτερισµούς, αλλά προϋπήρχαν, συνδέονται δε και µε 
άλλες διατάξεις των Συνθηκών που τυποποιούν την επιταγή για χρηστή διακυβέρνηση και 
ανοικτό χαρακτήρα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και συνιστούν υποχρεώσεις των 
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ενωσιακών οργάνων, χωρίς µάλιστα πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής τους, 
παρά δικαιώµατα των πολιτών, (πρβλ. τα ά. 15 παρ. 1 και 298 παρ. 1 ΣΛΕΕ, καθώς και το ά. 
15 παρ. 3 ΣΛΕΕ, σχετικά µε τους κανόνες πρόσβασης σε έγγραφα οργάνων της Ένωσης). 
∆εύτερο, χρησιµοποιούνται διαφορετικοί αλλά παραπλήσιοι όροι («πολίτες», 
«αντιπροσωπευτικές ενώσεις», «κοινωνία πολιτών», «ενδιαφερόµενα µέρη» και «πολίτες της 
Ένωσης») χωρίς να διευκρινίζεται το περιεχόµενο των όρων αυτών και κατά πόσο αποτελούν 
συνώνυµες ή επάλληλες έννοιες. Η διπλή αυτή πιθανότητα αλληλεπικάλυψης, στόχων και 
υποκειµένων µεταξύ τους αποκαλύπτει την έλλειψη νοµοτεχνικής συστηµατικότητας και 
υποσκάπτει την κανονιστική καθαρότητα του ά. 11 ΣΕΕ [Mendes, 1854].  
 
4.  Έκφραση της γνώµης της κοινωνίας των πολιτών  
Η παρ. 1 του ά. 11 επιβάλλει στα όργανα της Ένωσης να διευκολύνουν τη δηµοσιοποίηση και 
ανταλλαγή απόψεων των πολιτών και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους. Η 
γραµµατική διατύπωση της διάταξης («Τα θεσµικά όργανα δίδουν, µε τα κατάλληλα 
µέσα…») είναι αρκετά ευρεία, ώστε να επιτρέπει την υλοποίηση των σκοπών της όχι µόνο 
µέσω του δικαίου αλλά και µε άλλα εργαλεία, είτε καθολικής συµµετοχής των πολιτών, είτε 
αναφερόµενα σε συγκεκριµένες πολιτικές, όπως η ηλεκτρονική διαβούλευση [Fischer-Hotzel, 
σ. 341, 343]. Στο πλαίσιο αυτό πάντως το δίκαιο θα αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο 
προκειµένου να διασφαλίσει διαδικαστικές συνθήκες συµµετοχής τέτοιες που να εγγυώνται 
την ισότητα µεταξύ των πολιτών, τη διαφάνεια των διαδικασιών και να επιτρέπουν τη λήψη 
υπόψη όλων των απόψεων και όχι µόνο των σύµφωνων µε τις προτάσεις του ενωσιακού 
νοµοθέτη [Mendes, σ. 1859, 1868]. Από την άλλη η ίδια διατύπωση περιορίζει το καθήκον 
επικοινωνίας µε τους πολίτες στα «θεσµικά όργανα», σε αντίθεση µε το σχετικό άρθρο 15 
ΣΛΕΕ που ρητά αναφέρει ως αποδέκτες της υποχρέωσης χρηστής διακυβέρνησης και «τα 
υπόλοιπα όργανα και οργανισµούς της Ένωσης» [contra Mendes, σ. 1869 που θεωρεί ότι το 
ά. 11 καλύπτει όλα τα όργανα και όχι µόνο το θεσµικό τρίγωνο, Συµβούλιο, Κοινοβούλιο, 
Επιτροπή]. Αυτό δεν απέτρεψε άλλα όργανα και οργανισµούς της Ένωσης να υιοθετήσουν 
διαβουλευτικές πρακτικές, αντίστοιχες µε εκείνες της Επιτροπής, η δε σχετική τους 
υποχρέωση καταγράφηκε στο δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο (π.χ. ά. 52 παρ. 1 περ. γ΄ Καν. 
216/20-02-2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και 
για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφαλείας της Αεροπορίας).  
 
5.  ∆ιάλογος και διαβούλευση µεταξύ κοινωνίας πολιτών και των ενωσιακών 

οργάνων  
Περαιτέρω, η παρ.2 προβλέπει ότι τα όργανα της Ένωσης οφείλουν να κρατούν ανοικτούς 
τους διαύλους του διαλόγου µε τους πολίτες τόσο άµεσα όσο και µέσω των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, αξιοποιώντας πιθανόν και τις νέες τεχνολογίες [Priollaud, 57]. Το 
άρθρο αυτό τυποποιεί και αναγνωρίζει συνεπώς το ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και των 
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οργανώσεών της δίπλα στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις (π.χ. συµφερόντων των 
περιφερειών ή πολιτικά κόµµατα) και τους κοινωνικούς εταίρους (πρβλ. ά. 152 ΣΛΕΕ). Στο 
πλαίσιο αυτό και κατά τα οριζόµενα στην τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προσφεύγει συχνά κατά την άσκηση της νοµοθετικής της πρωτοβουλίας σε 
εξειδικευµένες κατά αντικείµενο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Παρά την 
ανυπαρξία κανονιστικού πλαισίου ρύθµισης των ΜΚΟ σε ενωσιακό επίπεδο, οι οργανώσεις 
αυτές καταβάλλουν προσπάθειες οργάνωσής τους κατά θεµατικές περιοχές, µε επιτυχή σε 
µερικές περιπτώσεις αποτελέσµατα, ενώ αρκετές ΜΚΟ διατηρούν γραφείο στις Βρυξέλλες 
προκειµένου να συµµετέχουν πιο αποτελεσµατικά στις σχετικές διαβουλευτικές διαδικασίες 
[Priollaud, 57]. Προκειµένου µάλιστα να προκαλέσει το δηµόσιο διάλογο ή να ωθήσει στην 
εµβάθυνσή του ή να υποδεχτεί τις αντιδράσεις των ενδιαφερόµενων µερών, η Επιτροπή 
επεξεργάζεται στις ειδικά κείµενα ανάλυσης, τις «πράσινες βίβλους», η χρήση των οποίων 
γενικεύτηκε πρόσφατα. Οι «λευκές βίβλοι» ακολουθούν τις προηγούµενες και 
ανταποκρίνονται σε ένα πιο ώριµο στάδιο ανάπτυξης των πολιτικών που προτίθεται να 
ακολουθήσει η Επιτροπή.   
 
6.  Νοµοθετική πρωτοβουλία πολιτών  
Ο κυριότερος -αν όχι ο µόνος- νεωτερισµός του ά. 11 τυποποιείται στην παρ. 4, όπου 
κατοχυρώνεται το δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας των πολιτών σε ενωσιακό επίπεδο. Η 
πρόταση πρέπει να υπογραφεί από τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο, δηλαδή περίπου 0,2% του 
συνόλου των ευρωπαίων πολιτών -ποσοστό συγκριτικά χαµηλό [Robertson, σ. 139], 
προερχόµενων από ένα σηµαντικό αριθµό κρατών µελών της Ένωσης, προκειµένου να 
αποφευχθούν προτάσεις που θα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικώς εθνικά συµφέροντα. Για 
την εξειδίκευση του ά. 11 ΣΕΕ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν, 
βάσει του ά. 24 παρ. 1 ΣΛΕΕ, και σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, Κανονισµό 
σχετικά µε τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή εκ µέρους των 
πολιτών νοµοθετικής πρότασης (Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ΕΚ και Συµβουλίου της 
16/2/2011, ΕπΕφΕΕ L65/1/11-03-2011), στον οποίο προβλέφθηκε ότι οι υπογράφοντες την 
πρωτοβουλία πρέπει να προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών µελών. 
Πρόκειται για ένα θεσµό άµεσης δηµοκρατίας, που µπολιάζει την αντιπροσωπευτική 
δηµοκρατία σε ενωσιακό επίπεδο (βλ. ά. 10) και παράλληλα συνιστά πολιτικό δικαίωµα, το 
οποίο ασκείται συλλογικά Κατά συνέπεια, προϋποθέτει την ευρωπαϊκή πολιτότητα, δηλαδή 
τόσο «οι διοργανωτές» που συγκροτούν την συντονιστική Επιτροπή όσο και οι υπογράφοντες 
προϋποτίθεται να είναι Ευρωπαίοι πολίτες και να διαθέτουν το δικαίωµα του εκλέγειν, 
προκειµένου οι υπογραφές τους να είναι έγκυρες ά. 3 παρ. 1 και 4 Κανονισµού). Μέσω της 
πρωτοβουλίας αυτής οι πολίτες της Ένωσης κινητοποιούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προκειµένου η τελευταία να καταθέσει πρόταση νοµοθέτησης σε συγκεκριµένο θέµα που 
εµπίπτει εντός των αρµοδιοτήτων της και άρα να θέσει σε κίνηση τη σχετική νοµοθετική 
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διαδικασία. Παρότι -ιδίως στην περίπτωση µιας µαζικής πρότασης- η Επιτροπή αναµένεται 
να αντιδράσει σε µια τέτοια πρόταση, δεν προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος της στην 
περίπτωση παράλειψής της να το πράξει, χαρακτηριστικό που επιτρέπει να ταξινοµηθεί η 
συγκεκριµένη θεσµική δυνατότητα ως ‘ήπια’ νοµοθετική πρωτοβουλία [Robertson, σ. 140]. 
Η λαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία δεν οδηγεί δηλαδή ούτε σε δηµοψήφισµα ούτε σε 
αυτοδύναµη λαϊκή νοµοθέτηση, καθώς η συνέχιση της νοµοθετικής διαδικασίας τίθεται στη 
διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής και η υιοθέτηση της πρότασης εµπίπτει στη 
νοµοπαραγωγική αρµοδιότητα του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου, σε αρµονία µε το 
σηµερινό στάδιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και τη θέση των κρατών µελών στην Ένωση 
[Schwarze, §6, σ. 82].  
 
7.  Πεδίο εφαρµογής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας πολιτών  
Το ά. 11 παρ. 4 οριοθετεί ρητά «το πλαίσιο αρµοδιοτήτων» της Επιτροπής ως πεδίο άσκησης 
της λαϊκής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, αποκλείοντας έτσι αιτήµατα που δεν θα ενέπιπταν σε 
αυτό, όπως η ρύθµιση των απεργιών (πρβλ. ά.153 παρ. 5 ΣΛΕΕ) ή η θέσπιση ενός κατώτατου 
εγγυηµένου εισοδήµατος [Priollaud, σ. 58]. Τέλος, ήδη η γραµµατική διατύπωση της νοµικής 
ρύθµισης («προτάσεις επί θεµάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται 
νοµική πράξη της Ένωσης για την εφαρµογή των Συνθηκών») αποκλείει από το πεδίο της 
λαϊκής νοµοθετικής πρωτοβουλίας προτάσεις αναθεώρησης των ίδιων των Συνθηκών, παρά 
το γεγονός ότι εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Επιτροπής (ά. 48 ΣΕΕ). Η γραµµατική 
ερµηνεία της διάταξης θα κατέφασκε, αντιθέτως, την υπαγωγή στο πεδίο της λαϊκής 
νοµοθετικής πρωτοβουλίας της πρότασης που µπορεί να καταθέτει η Επιτροπή στο 
Συµβούλιο προκειµένου το τελευταίο «να διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς 
παραβίασης από κράτος µέλος των αξιών του άρθρου 2 ΣΕΕ» και να λάβει απόφαση για 
«αναστολή ορισµένων δικαιωµάτων τα οποία απορρέουν από την εφαρµογή των Συνθηκών 
ως προς το εν λόγω κράτος µέλος» (ά. 7 ΣΕΕ) [έτσι ο Priollaud, σ. 58]. 
8 Άλλες µορφές συµµετοχής - Άλλες ειδικές µορφές συµµετοχής των ευρωπαίων πολιτών 
ατοµικά στην πολιτική διαδικασία προβλέπονται στα άρθρα 24 παρ. 2-4 ΣΛΕΕ (πρώην 21 
ΣΕΚ): δικαίωµα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ά. 227 ΣΛΕΕ), στο ∆ιαµεσολαβητή 
(ά. 228 ΣΛΕΕ) και σε άλλα θεσµικά όργανα (πρβλ. ά. 20 παρ. 2δ και  342 ΣΛΕΕ). Ωστόσο, οι 
πολίτες δεν διαθέτουν ατοµικό δικαίωµα εξαναγκασµού της Επιτροπής να επιβάλει µέτρα σε 
ένα Κράτος λόγω παραβίασης του δικαίου του ανταγωνισµού (απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
ΕΕ (τµήµα µείζονος συνθέσεως), υπόθεση C-141/02 P, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων κατά T-Mobile Austria GmbH, 22/02/2005). 
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Άρθρο 12 ΣΕΕ:  
Ο ρόλος των εθνικών Κοινοβουλίων 

Τα εθνικά κοινοβούλια συµβάλλουν ενεργά στην καλή λειτουργία της Ένωσης:  
α) µε το να ενηµερώνονται από τα θεσµικά όργανα της Ένωσης και να τους κοινοποιούνται τα σχέδια 
νοµοθετικών πράξεων της Ένωσης σύµφωνα µε το Πρωτόκ. σχετικά µε το ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  
β) µεριµνώντας ώστε να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο Πρωτόκ. σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας,  
γ) συµµετέχοντας, στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, στους 
µηχανισµούς αξιολόγησης της υλοποίησης των πολιτικών της Ένωσης σε αυτό τον τοµέα, σύµφωνα 
µε το άρθρο 70 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συµπράττοντας στον 
πολιτικό έλεγχο της Ευρωπόλ και στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust σύµφωνα µε τα 
άρθρα 88 και 85 της εν λόγω Συνθήκης,  
δ) συµµετέχοντας στις διαδικασίες αναθεώρησης των Συνθηκών, σύµφωνα µε το άρθρο 48 της 
παρούσας Συνθήκης,  
ε) µε το να ενηµερώνονται σχετικά µε τις αιτήσεις προσχώρησης στην Ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 
49 της παρούσας Συνθήκης,  
στ) λαµβάνοντας µέρος στη διακοινοβουλευτική συνεργασία µεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο. σχετικά µε τον ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
∆ιάγραµµα 
Ι. Εισαγωγή  

 Α. Εθνικά Κοινοβούλια και ευρωπαϊκή ενοποίηση  
Β.  Εθνικά Κοινοβούλια και δηµοκρατία στην Ε.Ε.  
 Γ.  Ενδυνάµωση των εθνικών Κοινοβουλίων µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας 

ΙΙ. Τρόποι ανάµειξης των εθνικών κοινοβουλίων στις ευρωπαϊκές υποθέσεις   
Α.  Ενηµέρωση των εθνικών Κοινοβουλίων   
Β.  Έλεγχος για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας 
  1.  Ο µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης  
  2. Λειτουργία µηχανισµού έγκαιρης προειδοποίησης 
  3. Αποτελέσµατα έγκαιρης προειδοποίησης  
  4.  ∆υνατότητα προσφυγής των εθνικών Κοινοβουλίων στο ∆ΕΕ  
Γ.  Συµµετοχή στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης   
∆.  Συµµετοχή στη διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών   
Ε.  Ενηµέρωση για αιτήσεις προσχώρησης  

ΙΙΙ.    ∆ιακοινοβουλευτική συνεργασία   
IV. Οι ανοικτές προκλήσεις  
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Ι. Εισαγωγή 
Α. Εθνικά Κοινοβούλια και ευρωπαϊκή ενοποίηση  
Στο παρελθόν η σύνδεση των εθνικών Κοινοβουλίων µε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις 
διασφαλιζόταν καθόσον επιλεγµένα µέλη τους απάρτιζαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 
άµεση εκλογή του τελευταίου διέρρηξε τη σχέση αυτή παρά τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν αυτή να αντικατασταθεί από άλλους µηχανισµούς θεσµικής συµµετοχής. Η 
πρώτη αναφορά στα εθνικά Κοινοβούλια στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης γίνεται µόλις το 1992 µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και συγκεκριµένα στην 
προσαρτηµένη σε αυτή ∆ήλωση µε αρ. 13 σχετικά µε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και τονίστηκε η ανάγκη µεγαλύτερης εµπλοκής τους στις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις και επικοινωνίας τόσο µεταξύ του όσο και µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Παράλληλα η ∆ιάσκεψη των Κοινοβουλίων (Assises) αναγνωρίστηκε µε τη 
∆ήλωση µε αρ. 14 στην ίδια Συνθήκη. Αντίστοιχου περιεχοµένου ήταν και το Πρωτόκ. µε αρ. 
13 που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη του Άµστερνταµ, το οποίο ενθάρρυνε τη µεγαλύτερη 
συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις δραστηριότητες της ΕΕ και απαιτούσε την 
ταχύτερη διαβίβαση σε αυτά των εγγράφων διαβούλευσης και των νοµοθετικών προτάσεων 
πριν ληφθεί η απόφαση από το Συµβούλιο. 
  
Β.  Εθνικά Κοινοβούλια και δηµοκρατία στην Ε.Ε.  
Ο ρόλος των εθνικών Κοινοβουλίων στην ευρωπαϊκή ενοποίηση ήταν µία από τις τέσσερις 
προτεραιότητες που έθεσε η ∆ήλωση µε αρ. 13 για το Μέλλον της Ευρώπης που 
προσαρτήθηκε στη Συνθήκη της Νίκαιας. Εξάλλου, η άποψη ότι η ενδυνάµωση του ρόλου 
αυτού θα συνέβαλε στην αντιµετώπιση του δηµοκρατικού ελλείµµατος της Ένωσης είχε 
κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια όπως αποδεικνύει και το γεγονός ότι αποτυπώθηκε στη 
∆ήλωση του Laeken για το Μέλλον της Ένωσης που αποτέλεσε Παράρτηµα των 
Συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 14-15.12.2001. Αναγνώρισης της 
πολιτικής σηµασίας των εθνικών Κοινοβουλίων αποτελεί και η σύνθεση της «Συνέλευσης» 
που κλήθηκε να προετοιµάσει τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ καθώς και 
εκείνης που διαβουλεύτηκε και πρότεινε την «Συνθήκη Θέσπισης ενός Συντάγµατος για την 
Ευρώπη» (ΣΘΣΕ). Και στις δύο συµµετείχαν και εκπρόσωποι των εθνικών Κοινοβουλίων 
(δύο από κάθε εθνικό Κοινοβούλιο) δίπλα στους εκπροσώπους των κρατών (αντιπροσώπων 
των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων) και στους εκπροσώπους τους Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Ανταποκρινόµενη στη δηµοφιλία της άποψης ότι η ενίσχυση των εθνικών 
Κοινοβουλίων µπορεί να συντελέσει στην ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης της 
Ένωσης, η Συνθήκη της Λισαβόνας όχι απλώς συµπεριέλαβε τις ρυθµίσεις τόνωσης της 
συµµετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων στη λήψη αποφάσεων που εµπεριείχε η ΣΘΣΕ, αλλά 
τις ενίσχυσε ακόµη περισσότερο [Χριστιανού, 57]. Περαιτέρω, η ενεργότερη συµµετοχή και η 
ενίσχυση του ρόλου των εθνικών Κοινοβουλίων κρίθηκε επιβεβληµένη και επειδή τα εθνικά 
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Κοινοβούλια είναι οι µεγάλοι χαµένοι της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δεδοµένου ότι µέρος της 
νοµοθετικής τους αρµοδιότητας ασκείται πλέον από τα ενωσιακά νοµοπαραγωγικά όργανα, 
το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Ειδικά αναφορικά µε το τελευταίο, η ανάθεση 
νοµοθετικών αρµοδιοτήτων στο συλλογικό όργανο που αποτελείται από εκπροσώπους της 
εκτελεστικής εξουσίας σε εθνικό επίπεδο συνεπάγεται και περαιτέρω ενίσχυση της 
τελευταίας και πιο διεισδυτική νόθευση της κλασικής θεωρίας περί διάκρισης των εξουσιών. 
 
Γ.  Ενδυνάµωση των εθνικών Κοινοβουλίων µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας  
Προς την κατεύθυνση αυτή εισήχθη µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας στο κεφάλαιο περί της 
δηµοκρατικής συγκρότησης της Ένωσης το άρθρο 12 ΣΕΕ, στο οποίο τυποποιείται ο ρόλος 
των εθνικών Κοινοβουλίων, για πρώτη φορά στο ίδιο το κείµενο της Συνθήκης, 
απαριθµούνται συνοπτικά οι ειδικότεροι τρόποι µε τους οποίους «τα εθνικά κοινοβούλια 
συµβάλλουν ενεργά στην καλή λειτουργία της Ένωσης» και όλες τις περιπτώσεις στις οποίες 
οι Συνθήκες (ΣΕΕ και ΣΛΕΕ) εµπλέκουν τα εθνικά Κοινοβούλια και αναγνωρίζεται ότι αυτά 
συµβάλλουν στην καλή λειτουργία της Ένωσης, παρότι τοποθετούνται εκτός του «θεσµικού 
τριγώνου» της. Οι ειδικότερες εκφάνσεις των δικαιωµάτων αυτών ρυθµίζονται στα 
Πρωτόκολλα 1 (Σχετικά µε το ρόλο των εθνικών Κοινοβουλίων στην ΕΕ) και 2 (Σχετικά µε 
την εφαρµογή των αρχών της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας). Η διακήρυξη 
πάντως του ρόλου των εθνικών Κοινοβουλίων στο άρθρο 12, παρά την ύπαρξη διακριτών 
αναλυτικών διατάξεων και των δύο Πρωτοκόλλων, ενέχει συµβολική αξία και επιτρέπει την 
ένταξή τους στο θεσµικό σύστηµα της Ένωσης και την αντιµετώπισή τους  ως «οιονεί 
θεσµικών οργάνων» [Παπαδοπούλου, σ. 143]. Ο ρόλος  που τους ανατίθεται είναι διπλός: 
αφενός αποτελούν παράγοντα ενίσχυσης της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης της Ένωσης και 
καλούνται να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της δηµοκρατίας στην Ένωση 
[Wessels/Katz, σ. 10]· αφετέρου, λειτουργούν ως υποκείµενα ελέγχου του τρόπου άσκησης 
των αρµοδιοτήτων της Ένωσης. Ο δεύτερος αυτός ρόλος προσλαµβάνει δύο διακριτές 
µορφές: πρώτον, το δικαίωµα ενηµέρωσης και δεύτερον, την εξουσία θεσµικής αντίστασης 
στις περιπτώσεις έκδοσης νοµοθετικής πράξης που, κατά τη γνώµη τους, παραβιάζει την 
αρχή της επικουρικότητας (Πρώτο Πρωτόκ.), καθώς και στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
Συνθηκών για την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας µετάβασης από την οµοφωνία στην 
ειδική πλειοψηφία ή από την ειδική νοµοθετική διαδικασία στη συνήθη (ά. 48 παρ. 7 ΣΕΕ). 
∆ικαίωµα βέτο διαθέτει εξάλλου και κάθε εθνικό Κοινοβούλιο στην περίπτωση που το 
Συµβούλιο προτίθεται να εκδώσει απόφαση που καθορίζει πτυχές του οικογενειακού δικαίου 
µε διασυνοριακές επιπτώσεις αρκεί να κοινοποιήσει την αντίθεσή του αυτή εντός έξι µηνών 
από τη διαβίβαση σε αυτό της σχετικής πρότασης (ά. 81 παρ. 3 εδ. γ). Οι νέες αυτές 
αρµοδιότητες του εθνικού Κοινοβουλίου συνεπάγονται µια ακόµη σιωπηρή τροποποίηση του 
ελληνικού Συντάγµατος, και ειδικότερα του πέµπτου κεφαλαίου του Τµήµατος Γ΄ του Τρίτου 
Μέρους, σχετικά µε τη νοµοθετική λειτουργία της Βουλής. Στη Γαλλία η προσθήκη αυτή 



 15

οδήγησε σε αναθεώρηση του Συντάγµατος µε την προσθήκη δύο νέων άρθρων (88-6 και 88-7 
γαλΣ).   
 
ΙΙ. Τρόποι ανάµειξης των εθνικών κοινοβουλίων στις ευρωπαϊκές υποθέσεις  
Α. Ενηµέρωση των εθνικών Κοινοβουλίων  
Σύµφωνα µε το στοιχείο α του ά. 12 ΣΕΕ και το Πρωτόκ. Νο 1σχετικά µε το ρόλο των 
εθνικών Κοινοβουλίων στην Ένωση, τα ενωσιακά όργανα επιβαρύνονται µε το καθήκον 
ενηµέρωσης των εθνικών Κοινοβουλίων, η οποία αποτελεί αναφαίρετη προϋπόθεση 
διεξαγωγής ενηµερωµένης συζήτησης πάνω στα ευρωπαϊκά ζητήµατα, ενώ περιορισµένη 
παραµένει η δυνατότητα επιρροής των Κοινοβουλίων αναφορικά µε το βάθος και την έκταση 
της δραστηριότητας των ενωσιακών οργάνων. Το Πρωτόκ. αυτό είναι ευρύτερο από εκείνο 
της Συνθήκης του Άµστερνταµ, που προέβλεπε την ενηµέρωση των εθνικών κοινοβουλίων 
µόνο αναφορικά µε έγγραφα και νοµοθετικές προτάσεις της Επιτροπής, καθώς δεσµεύει 
πλέον όλα τα θεσµικά όργανα της Ένωσης. Επιπλέον η ενηµέρωση καθίσταται άµεση, καθώς 
τα έγγραφα διαβιβάζονται απευθείας από τα ενωσιακά όργανα στα Κοινοβούλια και όχι δια 
των Κυβερνήσεων των κρατών µελών. Προς την κατεύθυνση αυτή περιέρχονται στα εθνικά 
Κοινοβούλια -δια των ευρωπαϊκών τους Επιτροπών- τα ακόλουθα έγγραφα, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα άρθρα του Πρωτοκ. µε αρ. 1:  
• Από την Επιτροπή: τα κείµενα διαβούλευσης (Πράσινες και Λευκές Βίβλοι και 

Ανακοινώσεις), το ετήσιο νοµοθετικό πρόγραµµα καθώς και κάθε άλλη πράξη 
νοµοθετικού προγραµµατισµού ή πολιτικής στρατηγικής, ταυτόχρονα µε τη διαβίβασή 
τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο (ά. 1 1ου Πρωτοκ.), καθώς και τα 
σχέδια νοµοθετικών πράξεων που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο (άρθρο 2 παρ. 3 1ου Πρωτ.). Η υποχρέωση αυτή έχει διττή έννοια: αφενός, τα 
εθνικά Κοινοβούλια αναλαµβάνουν έναν ιδιότυπο θεσµικό ρόλο στη διαδικασία 
νοµοθετικής παραγωγής, διεµβολίζοντας τη ‘Συζυγία του Μάαστριχτ’. Αφετέρου, εφόσον 
ενηµερώνονται για τη µελλοντική στρατηγική της Ένωσης µπορούν και να παρεµβαίνουν 
στη διαµόρφωσή της [Παπαδοπούλου, σ. 144].  

• Από το Συµβούλιο α) η ηµερήσια διάταξη και τα αποτελέσµατα των συνόδων του 
Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων των πρακτικών των συνόδων κατά τη διάρκεια των 
οποίων το Συµβούλιο εξετάζει σχέδια νοµοθετικών πράξεων (άρθρο 5), β) τα σχέδια 
νοµοθετικών πράξεων που προέρχονται από οµάδα κρατών µελών, από το ∆ικαστήριο, 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (άρθρο 2 παρ. 
5 1ου Πρωτοκ. και ά. 4 παρ. 3 2ου Πρωτοκ.), γ) οι αιτήσεις κρατών για ένταξή τους στην 
Ένωση (άρθρο 49 παρ. 1 εδ. 2 ΣΕΕ) 

• Από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο: οι αναφερόµενες στο άρθρο 48 παρ. 7 πρωτοβουλίες για 
τροποποίηση του τρόπου απόφασης του Συµβουλίου δια των απλοποιηµένων διαδικασιών 
αναθεώρησης των Συνθηκών 
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• Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: τα σχέδια νοµοθετικών πράξεων (άρθρο 2 παρ. 4 1ου 
Πρωτοκ.) 

• Από το Ελεγκτικό Συνέδριο: για ενηµερωτικούς λόγους, η ετήσια έκθεσή του (ά. 7 1ου 
Πρωτοκ.).  

 
Β. Έλεγχος για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας  

 1.  Ο µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης  
Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στο νέο µηχανισµό ελέγχου της επικουρικότητας από τα εθνικά 
Κοινοβούλια. Πρόκειται για το µηχανισµό «έγκαιρης προειδοποίησης» (early warning 
mechanism), τον οποίο η Συνθήκη της Λισαβόνας αντιγράφοντας τη ΣΘΣΕ, αποδίδει στα 
εθνικά Κοινοβούλια, ως εργαλείο αποτροπής του κινδύνου υπέρµετρης άσκησης των 
συντρεχουσών αρµοδιοτήτων εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Pache/Rösch, σ. 479]. Το 
δικαίωµα αυτό των Κοινοβουλίων, που µέχρι τη Συνθήκη της Λισαβόνας µπορούσε να 
λαµβάνει χώρα µε τρόπο άτυπο και στην πράξη αναποτελεσµατικό καθώς τυχόν ενστάσεις 
έφταναν συχνά στο Συµβούλιο µετά την υιοθέτηση της πράξης, θεσµοθετείται για πρώτη 
φορά και τυποποιείται σε άρθρο της Συνθήκης, ρυθµίζεται δε διεξοδικά στα Πρωτόκολλα µε 
αρ. 1 «Σχετικά µε το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων» (ά. 3 και 4) και µε αρ. 2 «Σχετικά µε 
την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας». Μέσω των 
ρυθµίσεων αυτών τροποποιείται ριζικά ο µηχανισµός ελέγχου του σεβασµού των αρχών της 
επικουρικότητας και αναλογικότητας, τον οποίο η Συνθήκη του Άµστερνταµ ανέθετε στην 
Επιτροπή ex ante, κατά την επεξεργασία των νοµοθετικών της προτάσεων εν είδει 
αυτοελέγχου, και στο ∆ΕΚ ex post. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αντίθετα, επέρχεται, ήδη 
στο στάδιο του προληπτικού ελέγχου, διάκριση ελεγκτή και ελεγχόµενου και µετακύλιση του 
ελέγχου από το ενωσιακό σε εθνικό επίπεδο. Έτσι µε την εισαγωγή ενός µηχανισµού 
προληπτικού ελέγχου από τα εθνικά Κοινοβούλια, που είναι και οι χαµένοι σε περίπτωση 
παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας προστίθεται, κατά κάποιο, ένα εθνικό στάδιο στη 
νοµοπαραγωγική διαδικασία της Ένωσης. [Παπαδοπούλου, σ. 149]. Βεβαίως, ο προληπτικός 
έλεγχος, πέραν των θετικών στοιχείων της έγκαιρης προειδοποίησης, ενέχει το αρνητικό ότι 
αφορά σε νοµοθετικές προτάσεις και όχι στο τελικό αποτέλεσµα της νοµοθετικής διαδικασίας 
που ενδέχεται να είναι και αρκετά διαφορετικό από το αρχικά προτεινόµενο σχέδιο [Wagner, 
σ. 2]. 
 
2.  Λειτουργία µηχανισµού έγκαιρης προειδοποίησης  
∆υνάµει του νέου µηχανισµού έγκαιρης προειδοποίησης, τα εθνικά Κοινοβούλια µπορούν να 
διαµορφώσουν, εντός οκτώ εβδοµάδων από τη γνωστοποίηση σε αυτά ενωσιακής 
νοµοθετικής πρότασης, τεκµηριωµένη θέση αναφορικά µε τη συµφωνία µιας νοµοθετικής 
πρότασης µε την αρχή της επικουρικότητας, την οποία και διαβιβάζουν στα νοµοθετικά 
όργανα της Ένωσης (Επιτροπή, Συµβούλιο, Κοινοβούλιο). Κατά τη διάρκεια των οκτώ αυτών 
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εβδοµάδων το υπό εξέταση σχέδιο δεν επιτρέπεται να εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη του 
Συµβουλίου (ά. 4 Πρωτοκ. Νο 1). Τυχόν γνώµη ενός Κοινοβουλίου ότι η νοµοθετική 
πρόταση δεν είναι συµβατή µε την αρχή της επικουρικότητας -η λεγόµενη ‘κίτρινη κάρτα’- 
πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εµπεριστατωµένα. Τα κριτήρια αιτιολόγησης µιας τέτοιας 
γνώµης δεν παρατίθενται αναλυτικά, µπορούν, ωστόσο, να συναχθούν εξ αντιδιαστολής από 
τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί ο σεβασµός της αρχής της επικουρικότητας 
(βλ. ά. 5 Πρωτοκ. Νο 2), τα οποία τεκµηριώνονται βάσει ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. 
Ενόψει της γενικότητας της διατύπωσης αυτή, καταλείπεται στα Κοινοβούλια ευρύ πεδίο 
εκτίµησης ανάλογα και µε τα χαρακτηριστικά της εθνικής έννοµης τάξης και τον ενιαίο ή 
οµοσπονδιακό χαρακτήρα κάθε κράτους. Αντίθετα µε το ευρύ περιεχόµενο του ελέγχου η 
έκτασή του παρουσιάζεται µάλλον περιορισµένη, καθώς αφορά µόνο στην αρχή της 
επικουρικότητας και όχι σε εκείνη της αναλογικότητας, η οποία δεν αναφέρεται στο ά. 5 του 
Πρωτ. [Παπαδοπούλου, σ. 151, αντίθετος ο Wagner, σ. 2 που θεωρεί ότι η αρχή της 
αναλογικότητας αποτελεί προνοµιακό πεδίο ελέγχου που τα εθνικά Κοινοβούλια θα έπρεπε 
να αξιοποιήσουν].  
 
3. Αποτελέσµατα έγκαιρης προειδοποίησης  
Σε περίπτωση που η αιτιολογηµένη γνώµη περί παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας 
συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των ψήφων των εθνικών Κοινοβουλίων (κάθε εθνικό 
Κοινοβούλιο διαθέτει δύο ψήφους, εκτός κι αν υπάρχουν δύο κοινοβουλευτικά σώµατα σε 
ένα κράτος, οπότε κάθε ένα από αυτά διαθέτει µία ψήφο, πρβλ. ά. 7 Πρωτοκ. 2), τότε παράγει 
τα έννοµα αποτελέσµατά της, και συγκεκριµένα, η υπό θέσπιση πράξη χρήζει ειδικής 
αιτιολογίας από το προτείνον όργανο και πρέπει να επανεξεταστεί, να τροποποιηθεί ή ακόµη 
και να αποσυρθεί. Αρκεί µάλιστα το ένα τέταρτο των ψήφων όταν πρόκειται για σχέδιο 
νοµοθετικής πράξης υποβαλλόµενο βάσει του άρθρου 76 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Με τον 
τρόπο αυτό τα εθνικά Κοινοβούλια αποκτούν δικαίωµα ένστασης στη νοµοπαραγωγική 
διαδικασία, δηλαδή την εξουσία να αντιστέκονται µε τρόπο θεσµικό και νοµικά 
τυποποιηµένο στην αφαίρεση αρµοδιοτήτων από τα εθνικά κράτη, και άρα από τα ίδια, και 
στην ανάθεση των αρµοδιοτήτων αυτών στα ενωσιακά νοµοθετικά όργανα (Συµβούλιο και 
Κοινοβούλιο). Εντούτοις, παρά την θεσµική της τυποποίηση, η εξουσία παρέµβασης των 
Κοινοβουλίων στη διαδικασία αυτή είναι πολύ πιθανό να παραµείνει µάλλον περιορισµένη, 
καθώς αφενός διατηρεί τον αρνητικό χαρακτήρα της που δεν επιτρέπει τη δηµιουργική 
συµβολή τους, µέσω, για παράδειγµα, πρότασης νέων δράσεων ή νοµικών πράξεων, 
αφετέρου δεν διαθέτει την ισχύ αρνησικυρίας (βέτο) [Wagner, σ.2]. Αυτό δεν σηµαίνει 
βεβαίως ότι στερείται νοµικής δεσµευτικότητας, αλλά ότι δύνανται να µαταιώσουν τη 
νοµοθεσία που θεωρούν ότι παραβιάζει την επικουρικότητα µόνο στο πλαίσιο της συνήθους 
νοµοθετικής διαδικασίας και υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το 
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ά. 7 παρ. 3 του 2ου Πρωτοκ., εφόσον η άποψη ότι µια νοµοθετική πράξη που προτείνεται στο 
πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας (της ονοµαζόµενης ‘συναπόφασης’ µέχρι τη 
Λισαβόνα) παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας συγκεντρώσει τουλάχιστον την απλή 
πλειοψηφία των ψήφων που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια και η Επιτροπή αφού επανεξετάσει 
τη συγκεκριµένη πρόταση αποφασίσει µε αιτιολογηµένη απόφασή της να επιµείνει σε αυτή, 
τη σκυτάλη αναλαµβάνει ο νοµοθέτης της Ένωσης (Συµβούλιο και Κοινοβούλιο). Η εξέταση 
της πρότασης µαταιώνεται αν πριν την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης είτε το 
Συµβούλιο (µε πλειοψηφία 55%) είτε το Κοινοβούλιο (µε πλειοψηφία) πεισθεί από τη γνώµη 
των εθνικών Κοινοβουλίων ότι η συγκεκριµένη πρόταση παραβιάζει την αναλογικότητα.   
 
4.  ∆υνατότητα προσφυγής των εθνικών Κοινοβουλίων στο ∆ΕΕ  
Επιπλέον, στο ά. 8 του 2ου Πρωτοκ. προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής Εθνικού 
Κοινοβουλίου στο ∆ικαστήριο της Ένωσης, προκειµένου το τελευταίο να εξετάσει τη 
συµβατότητα νοµοθετικής πράξης µε την αρχή της επικουρικότητας. Σύµφωνα µε το ά. 8 το 
∆ικαστήριο είναι αρµόδιο για την εκδίκαση προσφυγής κατ’ άρθρο 263 ΣΛΕΕ (προσφυγή 
ακύρωσης) που ασκείται από κράτος µέλος ή διαβιβάζεται από κράτος µέλος εξ ονόµατος του 
εθνικού Κοινοβουλίου ή σώµατος του εν λόγω Κοινοβουλίου. Ο έλεγχος αφορά µόνο το 
ζήτηµα της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας και δεν καλύπτει τυχόν αναρµοδιότητα, 
παράβαση ουσιώδους τύπου ή παράβαση της Συνθήκης. Με τον τρόπο αυτό ο ρόλος των 
εθνικών Κοινοβουλίων αναβαθµίζεται, αν και δεν τους αναγνωρίζεται πλήρες και ανεξάρτητο 
σε σχέση µε τα κράτη µέλη locus standi [Χριστιανού, σ. 823, πρβλ. όµως και Παπαδοπούλου, 
σ. 154, η οποία κάνει λόγο για µια έµµεση ενεργητική νοµιµοποίηση των εθνικών 
Κοινοβουλίων, και δη ως «προνοµιούχων διαδίκων» που έχουν τη δυνατότητα να 
προσβάλλουν απευθείας πράξεις της Ένωσης για παραβίαση ανώτερων κανόνων δικαίου]. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρότι το ά. 8 του 2ου Πρωτοκ. δεν προβλέπει την αναστολή της 
νοµοθετικής διαδικασίας σε περίπτωση προσφυγών, τα νοµοθετικά όργανα ενδεχοµένως να 
µην προχωρήσουν τη διαδικασία αναµένοντας την απόφαση του ∆ΕΕ. Συνεπώς η πρακτική 
εφαρµογή και χρηστικότητα της νέας αυτής θεσµικής δυνατότητας θα εξαρτηθεί εν πολλοίς 
και από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου και την κανονιστικότητα που θα προσδώσει στην 
αρχή της επικουρικότητας.  
 
Γ. Συµµετοχή στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης  
Το άρθρο 12 στοιχείο (γ) προβλέπει τη συµµετοχή των εθνικών Κοινοβουλίων στο πλαίσιο 
του «Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης» (ΧΕΑ∆), στους µηχανισµούς 
«αντικειµενικής και αµερόληπτης αξιολόγησης» της υλοποίησης των πολιτικών της Ένωσης 
σε αυτό τον τοµέα, σύµφωνα µε το άρθρο 70 ΣΛΕΕ. Ωστόσο, τα Κοινοβούλια (εθνικά και 
Ευρωπαϊκό) τηρούνται απλώς «ενήµερα» για το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης αυτής (ά. 70 εδ. β ΣΛΕΕ), καθώς και για τις εργασίες της µόνιµης επιτροπής 
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εντός του Συµβουλίου προκειµένου να διασφαλισθούν εντός της Ένωσης η προώθηση και η 
ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας (ά. 71 ΣΛΕΕ). 
Συνεπώς, δύσκολα θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως µε τον τρόπο αυτό καταπολεµάται το 
δηµοκρατικό έλλειµµα που χαρακτηρίζει τον ΧΕΑ∆, καθώς τα λαµβανόµενα στο πλαίσιο 
αυτό µέτρα προκαλούν διακινδύνευση των ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών [contra 
Παπαδοπούλου, σ. 146]. 
Επίσης, τα εθνικά Κοινοβούλια συµπράττουν στον πολιτικό έλεγχο της Ευρωπόλ, ο οποίος 
διενεργείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ά. 88 παρ. 2 υποπαρ. 2 ΣΕΕ), καθώς και στην 
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust και πάλι σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (άρθρο 85 παρ. 1 υποπαρ. 3 ΣΛΕΕ).   
Σε όλα τα υπόλοιπα θέµατα τα εθνικά Κοινοβούλια µπορούν να απευθύνουν την άποψή τους 
στα όργανα της ΕΕ. Η δυνατότητά τους αυτή, ωστόσο, δεν είναι νοµικά τυποποιηµένη, 
συνεπώς σε περίπτωση παράλειψης δεν καθίσταται παραδεκτή η προσφυγή του άρθρου 263 
παρ. 2 ΣΛΕΕ για παράβαση της Συνθήκης ή ουσιώδους τύπου της διαδικασίας [Geiger, 
άρθρο 12, σελ. 63, αρ. περ. 8].  
 
∆. Συµµετοχή στη διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών  
Τα εθνικά Κοινοβούλια προβλέπεται να συµµετάσχουν εµµέσως τόσο στη συνήθη όσο και 
στην απλοποιηµένη διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών.  
Από την µια πλευρά στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας αναθεώρησης, η παρουσία των 
εθνικών Κοινοβουλίων είναι συνεχής και διασφαλισµένη σε όλα τα στάδια. Καταρχάς, 
προβλέπεται η ενηµέρωση των Κοινοβουλίων για τυχόν προτάσεις της Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή των Κρατών Μελών που αποσκοπούν σε αναθεώρηση των 
Συνθηκών. Περαιτέρω τα εθνικά Κοινοβούλια εκπροσωπούνται -µε δύο µέλη του το καθένα, 
δίπλα στα Κράτη Μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- στη «Συνέλευση», η οποία πλέον 
τυποποιείται ως όργανο και καλείται να συµπράξει στην αναθεωρητική διαδικασία και 
ειδικότερα να εξετάσει τις προτάσεις αναθεώρησης, να διαβουλευτεί επί αυτών και να 
εκδώσει µε συναίνεση σύσταση προς τη ∆ιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών µελών. Με τη συµµετοχή τους αυτή τα εθνικά Κοινοβούλια προσδίδουν στη 
Συνέλευση, και άρα στη νοµιµοποίηση των Συνθηκών, µία πηγάζουσα από τους λαούς της 
Ευρώπης δηµοκρατική νοµιµοποίηση.  
Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της απλοποιηµένης διαδικασίας αναθεώρησης τα εθνικά 
Κοινοβούλια έχουν δικαίωµα βέτο έναντι των πρωτοβουλιών του Συµβουλίου που 
αποβλέπουν είτε σε τροποποίηση διατάξεων του πέµπτου τίτλου της ΣΕΕ, που αφορά στις 
ασκούµενες πολιτικές της ΚΕΠΠΑ, µε σκοπό την αντικατάσταση της οµοφωνίας µε ειδική 
διαδικασία, είτε σε τροποποίηση διατάξεων της ΣΛΕΕ που προβλέπουν έκδοση πράξεων µε 
ειδική νοµοθετική διαδικασία και αντικατάσταση της τελευταίας µε τη συνήθη νοµοθετική 
διαδικασία (πρώην διαδικασία συναπόφασης). Η αναγνώριση αυτού του ιδιότυπου 
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δικαιώµατος αρνησικυρίας συνιστά αντιστάθµισµα της πρόβλεψης δυνατότητας 
τροποποίησης των Συνθηκών χωρίς τήρηση των ουσιαστικών και διαδικαστικών 
προϋποθέσεων της συνήθους αναθεώρησης [Παπαδοπούλου, σ. 147].  
 
Ε. Ενηµέρωση των εθνικών Κοινοβουλίων για αιτήσεις προσχώρησης 
Το δικαίωµα ενηµέρωσης των εθνικών Κοινοβουλίων καταλαµβάνει και τις αιτήσεις 
προσχώρησης που υποβάλλονται από τρίτα κράτη. Στο πρώτο αυτό στάδιο το δικαίωµά τους 
εξαντλείται στην έγκαιρη και εξαρχής ενηµέρωση για την κίνηση της διαδικασίας 
προσχώρησης. Η πλέον ουσιαστική τους συµµετοχή τους επιφυλάσσεται µετά την υπογραφή 
των σχετικών Συνθηκών προσχώρησης, τις οποίες καλούνται να επικυρώσουν, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα σε εθνική συνταγµατική τάξη.  
 
ΙΙΙ.    ∆ιακοινοβουλευτική συνεργασία  
Η διακοινοβουλευτική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχετικά µακρά ιστορία. Η 
συνεργασία αυτή υλοποιείται ιδίως στο πλαίσιο της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Επιτροπών 
των Κοινοβουλίων (γνωστής ως COSAC, “Conférence des Organes Spécialisés dans les 
Affaires Communautaires et Européennes des Parlements de l'Union européenne”), η οποία 
συγκλήθηκε από τα ίδια τα Κοινοβούλια (συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού) ήδη από 
το 1989, αναγνωρίστηκε µε το Πρωτόκ. µε αρ. 13  της Συνθήκης του Άµστερνταµ και 
τυποποιείται πλέον και στο άρθρο 9 του 1ου Πρωτοκ. προσαρτηµένου στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας. Η Συνέλευση αυτή συντίθεται από το πολύ έξι µέλη κάθε εθνικού Κοινοβουλίου, 
ειδικότερα της Επιτροπής του Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και της Επιτροπής Θεσµικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνεδριάζει µια φορά το εξάµηνο. ∆ιαθέτει 
δε µόνιµη Γραµµατεία µε έδρα στις Βρυξέλλες. Η COSAC δηµιουργήθηκε προκειµένου να 
ενδυναµώσει τα εθνικά Κοινοβούλια στην παρέµβασή τους και επιρροή τους στις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις. Λειτουργεί κυρίως ως ένα φόρουµ πληροφόρησης και συζήτησης, όπως προκύπτει 
και από το άρθρο 10 του Πρωτοκ. Νο. 1 που προβλέπει συζητήσεις και εισηγήσεις χωρίς 
δεσµευτική ισχύ για τα εθνικά Κοινοβούλια, πολύ περισσότερο για άλλα όργανα των κρατών 
ή της Ένωσης. Ειδικότερα το προαναφερθέν άρθρο προβλέπει ότι η ∆ιάσκεψη : α) υποβάλει 
οποιαδήποτε εισήγηση κρίνει σκόπιµη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συµβουλίου και της Επιτροπής., β) προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών µεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως 
µεταξύ των ειδικευµένων επιτροπών τους και γ) οργανώνει διακοινοβουλευτικές διασκέψεις 
σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα, και ιδίως για τη συζήτηση θεµάτων κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινής πολιτικής ασφάλειας 
και άµυνας.  
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IV. Οι ανοικτές προκλήσεις 
Στο µεταξύ έγινε προσπάθεια -κυρίως από τη γαλλική πλευρά- να θεσµοθετηθεί ένα νέο 
όργανο της Ένωσης, αντιπροσωπευτικό των λαών και συντιθέµενο από µέλη των εθνικών 
Κοινοβουλίων, προκειµένου να τονωθεί αυτή η συνιστώσα της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης 
της τελευταίας [Geiger, ά. 12, αρ.περ. 10, σ. 63]. Η θεσµοθέτηση ενός τέτοιου οργάνου, το 
οποίο θα άλλαζε τη µέχρι σήµερα θεσµική ισορροπία της Ένωσης, δεν έχει υιοθετηθεί µέχρι 
σήµερα. Η πρόκληση για τα εθνικά Κοινοβούλια στη µετά τη Λισαβόνα εποχή είναι να 
πάρουν στα σοβαρά το ρόλο τους εντός του πλαισίου της Ένωσης, να αναπτύξουν στενή και 
αποτελεσµατική δράση µεταξύ τους και να αναδειχθούν ως ενιαίο σύστηµα στην ολότητά 
τους σε οιονεί θεσµικό όργανο της Ένωσης συµβάλλοντας στη δηµοκρατική της 
νοµιµοποίηση.  
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