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Σημείωμα

Θέμα: Πορεία Εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης

1. Οι εργασίες της Συνέλευσης (Convention) εστιάζονται από το τέλος 

Φεβρουάριου στη συζήτηση/σύνταξη των συγκεκριμένων άρθρων της 

Συνταγματικής Συνθήκης (Συντάγματος). Μέχρι στιγμής έχουν 

υποβληθεί στην Ολομέλεια της Συνέλευσης σχέδια άρθρων (με βάση το 

«σκελετό συντάγματος» που παρουσίασε ο VGdE τον περασμένο 

Οκτώβριο) που αναφέρονται (α) στις αξίες και στόχους της ΕΕ, (β) στις 

αρμοδιότητες και (γ) στα μέσα -  instruments της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(δ) στα δημοσιονομικά της ΕΕ, (ε) στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης και (στ) στο δημοκρατικό βίο της ΕΕ, κλπ. Έχουν επίσης 

παρουσιασθεί τα πρωτόκολλα για την επικουρικότητα και το ρόλο των 

εθνικών κοινοβουλίων. Σύντομα θα υποβληθούν τα άρθρα για την 

ΚΕΠΠΑ/ΚΕΠΑΑ.

2. Στόχος είναι μέχρι τις 25 Απριλίου να υποβληθεί το σύνολο των άρθρων 

του πρώτου, (συνταγματικού) μέρους της Συνταγματικής Συνθήκης και 

στις αρχές Μαΐου το σύνολο της Συνθήκης (χωρίς ίσως το β' μέρος για 

τις πολιτικές). Η επεξεργασία των προτάσεων των συνταγματικών 

άρθρων γίνεται από το Praesidium της Συνέλευσης. Ομάδα νομικών 

εμπειρογνωμόνων προετοιμάζει το δεύτερο μέρος της Συνθήκης που 

καλύπτει τις (κοινές) πολιτικές της Ένωσης.

3. Οι αντιδράσεις πάνω στα πρώτα άρθρα και ιδιαίτερα σε αυτά που 

αναφέρονται στις αξίες, στόχους και αρμοδιότητες (1-16) υπήρξαν μεν 

γενικά θετικές, προκάλεσαν όμως και μεγάλο αριθμό προτάσεων 

τροποποιήσεων (1200). Προκειμένου να εξετασθούν οι προτάσεις αυτές



*

και επιταχυνθεί η διαδικασία έχουν προστεθεί έκτακτες συνεδριάσεις 

της Συνέλευσης. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν μέχρι και τέσσερις 

συνεδριάσεις κάθε μήνα (Απρίλιο-Ιούνιο). Μέχρι στιγμής δεν έχουν 

συζητηθεί συστηματικά δύο κεντρικά θέματα: (α) της θεσμικής 

συγκρότησης της Ένωσης και της (β) της ανάπτυξης της κοινής 

εξωτερικής πολιτικής (ΚΕΠΠΑ) και άμυνας (ΚΕΠΑΑ).

4. Όλα αυτά δημιουργούν πιέσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της 

Συνέλευσης και τη δέσμευση να ολοκληρώσει τις εργασίες της τον 

Ιούνιο. Ο Πρόεδρος VGdE εξέφρασε τελευταία την ανάγκη παράτασης 

των εργασιών της. Ωστόσο άλλοι παράγοντες της Συνέλευσης (π.χ. 

Υπουργοί Εξωτερικών Εερμανίας και Εαλλίας, Joschka Fischer και 

Dominique de Villepin, Ιταλία κ.ά.) τόνισαν την ανάγκη ολοκλήρωσης 

των εργασιών τον Ιούνιο. Είναι σγεδόν βέβαιο ότι το θέμα αυτό θα 

τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου θα πρέπει να 

επαναεπιβεβαιωθεί η δέσμευση για ολοκλήρωση των εργασιών της 

Συνέλευσης τον Ιούνιο (και εξέτασης του «προϊόντος» της Συνέλευσης 

και follow-up αυτής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο).

5. Ο πόλεμος στο Ιράκ είχε μια κάποια επιβραδυντική επίπτωση στο έργο 

της Συνέλευσης αλλά ταυτόχρονα ασκεί πίεση για επιτάχυνση της 

ενοποίησης, ιδιαίτερα στον τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΕΠΑΑ.
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14.03.2003

Σημείωμα

Θέμα: Πορεία Εργασιών της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης

1. Οι εργασίες της Συνέλευσης (Convention) εστιάζονται από το τέλος 

Φεβρουάριου στη συζήτηση/σύνταξη των συγκεκριμένων άρθρων της 

Συνταγματικής Συνθήκης (Συντάγματος). Μέχρι στιγμής έχουν 

υποβληθεί στην Ολομέλεια της Συνέλευσης τα πρώτα 33 άρθρα (με 

βάση το «σκελετό συντάγματος» που παρουσίασε ο VGdE τον 

περασμένο Οκτώβριο). Τα πρώτα αυτά άρθρα αναφέρονται στις (α) 

αξίες, (β) στόχους, (γ) αρμοδιότητες και (δ) μέσα -  instruments της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν επίσης παρουσιασθεί τα πρωτόκολλα για 

την επικουρικότητα και το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. Τη 

Δευτέρα 18/3 πρόκειται να υποβληθούν τα άρθρα για τα δημοσιονομικά 

της Ένωσης και το «χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης».

2. Στόχος είναι μέχρι τις 25 Απριλίου να υποβληθεί το σύνολο των άρθρων 

του πρώτου (συνταγματικού) μέρους της Συνταγματικής Συνθήκης και 

στις αρχές Μαΐου το σύνολο της Συνθήκης (χωρίς ίσως το β' μέρος για 

τις πολιτικές). Η επεξεργασία των προτάσεων των συνταγματικών 

άρθρων γίνεται από το Praesidium της Συνέλευσης. Ομάδα νομικών 

εμπειρογνωμόνων προετοιμάζει το δεύτερο μέρος της Συνθήκης που 

καλύπτει τις (κοινές) πολιτικές της Ένωσης.

3. Οι αντιδράσεις πάνω στα πρώτα άρθρα και ιδιαίτερα σε αυτά που 

αναφέρονται στις αξίες, στόχους και αρμοδιότητες (1-16) υπήρξαν μεν 

γενικά θετικές, προκάλεσαν όμως και μεγάλο αριθμό προτάσεων 

τροποποιήσεων (1200). Προκειμένου να εξετασθούν οι προτάσεις αυτές 

και επιταχυνθεί η διαδικασία έχουν προστεθεί έκτακτες συνεδριάσεις 

της Συνέλευσης. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν μέχρι και τέσσερις



♦

συνεδριάσεις κάθε μήνα (Απρίλιο-Ιούνιο). Μέχρι στιγμής δεν έχουν 

συζητηθεί συστηματικά δύο κεντρικά θέματα: (α) της θεσμικής 

συγκρότησης της Ένωσης και της (β) της ανάπτυξης της κοινής 

εξωτερικής πολιτικής (ΚΕΠΓΊΑ) και άμυνας (ΚΕΠΑΑ).

4. Όλα αυτά δημιουργούν πιέσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της 

Συνέλευσης και τη δέσμευση να ολοκληρώσει τις εργασίες της τον 

Ιούνιο. Ο Πρόεδρος VGdE εξέφρασε τελευταία την ανάγκη παράτασης 

των εργασιών της. Ωστόσο άλλοι παράγοντες της Συνέλευσης (π.χ. 

Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Γαλλίας, Joschka Fischer και 

Dominique de Villepin, Ιταλία κ.ά.) τόνισαν την ανάγκη ολοκλήρωσης 

των εργασιών τον Ιούνιο. Είναι σγεδόν βέβαιο ότι το θέμα αυτό θα 

τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών όπου θα πρέπει να 

επαναεπιβεβαιωθεί η δέσμευση για ολοκλήρωση των εργασιών της 

Συνέλευσης τον Ιούνιο (και εξέτασης του «προϊόντος» της Συνέλευσης 

και follow-up αυτής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο).
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