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Κύριε Πρόεδρε,
Θα ήθελα να κάνω ορισµένα σχόλια σχετικά µε τις διατάξεις του Σχεδίου
Συντάγµατος που διανεµήθηκε στα µέλη της Συνέλευσης και ειδικότερα µε τις
διατάξεις του Πρώτου Μέρους του Σχεδίου.
Ως προς το άρθρο Ι-3 που αναφέρει τους σκοπούς της Ένωσης, εκτιµώ ότι η
αναφορά της καθιέρωσης της ενιαίας αγοράς (single market) ως σύνολο στην
δεύτερη παράγραφο καλύπτει και την έννοια της Οικονοµικής και Νοµισµατικής
Ένωσης, ως υποσύνολο της πρώτης, οπότε δεν χρειάζεται ρητή αναφορά της
ΟΝΕ ως στόχος της Ένωσης.
Στο άρθρο Ι-9 η αναφορά των Κρατών Μελών ως πηγή αρµοδιοτήτων της
Ένωσης είναι εσφαλµένη καθώς στα πλαίσια µιας έννοµης τάξης που νοείται ότι
διέπεται από το «κράτος δικαίου» (rule of law) µόνο ο καταστατικός της χάρτης,
δηλαδή το Σύνταγµα της, µπορεί να αποτελεί πηγή δικαιοδοσίας και
αρµοδιοτήτων. Το ίδιο πιστεύω ότι πρέπει να ισχύει και για την Ένωση.
Η κατανοµή των συντρεχουσών αρµοδιοτήτων κατά το άρθρο I-13 πρέπει να
κάνει ρητή αναφορά στο περιεχόµενο των αρµοδιοτήτων περί δικαιοσύνης και
εσωτερικών υποθέσεων, κατονοµάζοντας την πολιτική περί ασύλου και περί
µετανάστευσης, τη δικαστική και αστυνοµική συνεργασία σε θέµατα αστικών και
ποινικών υποθέσεων, την εναρµόνιση ποινικής νοµοθεσίας. Ειδική αναφορά
πρέπει να γίνει στην καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, η οποία θα
συνδυάζεται µε ρητή αναφορά στην καταπολέµηση της µάστιγας των
ναρκωτικών, καθώς είναι πλέον επιβεβαιωµένο ότι η διακίνηση και εµπορία
ναρκωτικών γίνεται εντός του πλαισίου του οργανωµένου εγκλήµατος, σε εθνικό
και διακρατικό-διασυνοριακό επίπεδο. Τέλος, η προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Ένωσης και η καταπολέµηση της απάτης πρέπει να αποτελεί
µια αρµοδιότητα που να ασκούν από κοινού, αυξάνοντας έτσι την
αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας τους, η Ένωση και τα Κράτη Μέλη.
Ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω στο θέµα της δηµόσιας υγείας. Πιστεύω ότι η
διάσπαση της αρµοδιότητας για το θέµα αυτό σε δυο διατάξεις, στο άρθρο Ι-13
περί συντρεχουσών αρµοδιοτήτων και στο άρθρο Ι-16 περί συµπληρωµατικών
δράσεων, θα δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα
ερµηνείας των σχετικών
διατάξεων ώστε να µπορεί κάποιος να διακρίνει µε βεβαιότητα τι εµπίπτει στις
συντρέχουσες αρµοδιότητες και τι εµπίπτει στις υποστηρικτικές δράσεις.
Επιπλέον η έννοια της δηµόσιας υγείας είναι ενιαία και δεν είναι σωστό να
διακρίνεται σε θέµατα που αποτελούν διασυνοριακές απειλές υγείας και σε
θέµατα προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Η πρόσφατη κρίση της άτυπης
πνευµονίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. Σύµφωνα µε τη προτεινόµενη
διάκριση, εαν ένα περιστατικό αυτής της ασθένειας εµφανιστεί σε µία µόνο χώρα
δεν εµπίπτει στη συντρέχουσα αρµοδιότητα της Ένωσης και η Ένωση µπορεί
απλώς να υποστηρίζει δευτερευόντως τις δράσεις των εθνικών αρχών, αλλά αν
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επεκταθεί και σε άλλες τότε η Ένωση µπορεί να δραστηριοποιηθεί πιο
ουσιαστικά. Αυτή η κατάσταση είναι αναποτελεσµατική και σίγουρα δεν θα
επιτρέψει την ορθή ιατρική αντιµετώπιση µιας τέτοιας ασθένειας. Για το λόγο
αυτό, και δεδοµένης της σηµασίας που έχει η δηµόσια υγεία, προτείνω να
συµπεριληφθεί στις συντρέχουσες αρµοδιότητες της Ένωσης και των Κρατών
Μελών.
Σε ό,τι αφορά στις διατάξεις περί εξωτερικής δράσης της Ένωσης που έχουν
περιληφθεί στο Πρώτο Μέρος, θέλω να υποστηρίξω την αναφορά της έννοιας
της ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο ως βασικό στόχο της Ένωσης στο άρθρο Ι-3,
µια αναφορά που εµπλουτίζει σηµαντικά το περιεχόµενο της εξωτερικής δράσης
της Ένωσης. Επίσης η αρµοδιότητα της Ένωσης να δραστηριοποιείται σε όλο το
φάσµα της Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και η ρητά
προβλεπόµενη δυνατότητα της για προοδευτική διαµόρφωση ενός πλαισίου
κοινής άµυνας, κατά το άρθρο Ι-15 είναι, κατά την εκτίµηση µου, δυο πολύ
βασικά στοιχεία που αναδεικνύουν όχι µόνο τον πολιτικό χαρακτήρα της Ένωσης
αλλά και την προοδευτικά ενισχυόµενη πολιτική και στρατιωτική παρουσία της
στο διεθνές περιβάλλον. Η διαµόρφωση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της δραστηριότητας για την κοινή αµυντική πολιτική
προτείνεται στα άρθρα Ι-39 και Ι-40 του Συντάγµατος να γίνεται µε αποφάσεις
του Συµβουλίου Υπουργών που θα λαµβάνονται οµόφωνα. Επί της αρχής θα
έλεγα ότι η οµόφωνη απόφαση σε τέτοια θέµατα είναι απαραίτητη. Θα µπορούσε
όµως να δεχθεί κάποιος και τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων επί θεµάτων
κοινής εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής µε ειδική / ενισχυµένη πλειοψηφία,
εφόσον υπάρχει ρητά θεσπισµένη µια ρήτρα αλληλεγγύης µεταξύ των Κρατών
Μελών στο Σύνταγµα. Η προτεινόµενη διάταξη στο άρθρο Ι-42 αποτελεί µια
σηµαντική εξέλιξη προς την κατεύθυνση καθιέρωσης µιας τέτοιας ρήτρας αλλά
εκτιµώ ότι η διάταξη είναι ατελής γιατί προβλέπει την συνδροµή µε στρατιωτικά
και πολιτικά µέσα σε περιπτώσεις τροµοκρατικής επίθεσης (έστω και σε επίπεδο
πρόληψης µιας τέτοιας επίθεσης) καθώς και σε περιπτώσεις που µια
καταστροφή (φυσική ή προκαλούµενη από ανθρώπους) πλήξει ένα Κράτος
Μέλος αλλά όµως δεν προβλέπει ρητά τη συνδροµή σε περίπτωση επίθεσης
από άλλο Κράτος. Η αναφορά στο άρθρο Ι-40 παρ. 7 ότι Κράτη Μέλη που
µετέχουν σε σχήµατα στενότερης συνεργασίας, εντός της Ένωσης, για θέµατα
αµοιβαίας και κοινής άµυνας, θα παρέχουν αµοιβαία συνδροµή σε περίπτωση
ένοπλης επιθετικής ενέργειας εναντίον κάποιου από αυτά, και µάλιστα ότι αυτό
θα γίνεται σε στενή συνεργασία µε το ΝΑΤΟ, δεν καλύπτει πλήρως την
αλληλεγγύη και συνδροµή σε περίπτωση επίθεσης από άλλο Κράτος. Πρέπει να
υπάρξει ρητή αναφορά στο κείµενο της ρήτρας αλληλεγγύης ότι τα Κράτη Μέλη
της Ένωσης θα παρέχουν συνδροµή, εφόσον µετέχουν στην κοινή πολιτική
άµυνας, και σε περιπτώσεις επίθεσης κατά ενός Κράτους Μέλους από άλλο
Κράτος. Μια τέτοια ρήτρα αλληλεγγύης θα επέτρεπε την αποδοχή ενός
συστήµατος λήψης αποφάσεων σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής και άµυνας µε
ειδική / ενισχυµένη πλειοψηφία. Σε ό,τι αφορά στις λεπτοµέρειες της κοινής
αµυντικής πολιτικής, όπως περιγράφονται στο άρθρο Ι-40, δηλαδή τη δηµιουργία
στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ένωσης, τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού
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Οργανισµού Εξοπλισµών, Έρευνας και Στρατιωτικών ∆υνατοτήτων, τη
συνεργασία µε το ΝΑΤΟ, κλπ νοµίζω ότι αποτελούν µια καλή βάση δηµιουργίας
και εφαρµογής της κοινής αµυντικής πολιτικής της Ένωσης.
Τέλος, επιτρέψτε µου να κλείσω µε µια αναφορά στο άρθρο Ι-59. Πιστεύω ότι η
διάταξη αυτή πρέπει να απαλειφθεί στο σύνολο της καθώς αποτελεί µια
επικίνδυνη ρήτρα αποχώρησης από την Ένωση, που δεν συµβαδίζει µε την
πολιτική βούληση που οδήγησε στη δηµιουργία της Ένωσης αλλά θα είχε
επιπλέον και άλλες συνέπειες καθώς µπορεί να επιτρέψει σε κράτη µέλη που δεν
συµφωνούν µε ενέργειες της Ένωσης στα διάφορα πεδία αρµοδιότητας της (π.χ.
οικονοµία, εξωτερική πολιτική) να εκβιάζουν ότι θα πλήξουν την πολιτική θέση
και ισχύ της Ένωσης, αποχωρώντας από αυτή.
Σας ευχαριστώ.
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