
Εισαγωγικά Σημεία Παρέμβασης

Θέμα: Συνέλευση -  Θεσμικά Ζητήματα 

(Συζήτηση σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο)

Κύριοι Συνάδελφοι,

• Θα ήθελα, πρώτα απ’ όλα να καλωσορίσω τον Πρόεδρος της 

Συνέλευσης Valéry Giscard d’ Estaing στη συνάντηση μας 

αυτή. Η Συνέλευση έχει μπει στο ουσιαστικό στάδιο των 

εργασιών της με την επεξεργασία σχεδίων/άρθρων για τη νέα 

Συνταγματική Συνθήκη. Η συμβολή του Προέδρου VGdE στην 

προεδρία των εργασιών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στόχος μας 

είναι η Συνέλευση να ολοκληρώσει τις εργασίες της τον Ιούνιο.

• Αντίθετα με προηγούμενες συναντήσεις μας, είναι σκόπιμο και 

αναγκαίο αυτή τη φορά να έχουμε μια ειλικρινή και ουσιαστική 

συζήτηση πάνω στα σημαντικά θεσμικά ζητήματα που 

συνδέονται με το Μέλλον της Ευρώπης και τις εργασίες της 

Συνέλευσης. Προτείνω, λοιπόν, μετά σχετική συνεννόηση και 

με τον Πρόεδρο Valéry Giscard d’ Estaing να εστιάσουμε τη 

συζήτησή μας πάνω στα ακόλουθα θέματα:



Πρώτον, πως μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη 

συνέχεια στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε 

άλλους σχηματισμούς του Συμβουλίου. Το θέμα είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για το μέλλον της Ένωσης.

Δεύτερον, στο μέγεθος και τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής μετά τη διεύρυνση της Ένωσης σε 27 κράτη-μέλη. 

Θα πρέπει να παραμείνουμε στα όσα συμφωνήσαμε στη 

Συνθήκη της Νίκαιας ή να προχωρήσουμε τώρα, στο πλαίσιο 

της Συνταγματικής Συνθήκης, στον καθορισμό του μεγέθους 

και της σύνθεσης της Επιτροπής;

Τρίτον, στον τρόπο τοποθέτησης και των εξουσιών του 

Προέδρου της Επιτροπής. Θα πρέπει να συνεχίσουμε με τη 

σημερινή διαδικασία ή να προχωρήσουμε σε εκλογή του 

Προέδρου με στόχο να ενισχύσουμε τη δημοκρατική 

νομιμοποίηση του.

Τέταρτον, την τοποθέτηση και εξουσίες του Υπουργού 

Εξωτερικών για την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν αποφασίσουμε να 

δημιουργήσουμε μια τέτοια θέση, και

Πέμπτον, το μελλοντικό ρόλο της Συνέλευσης και της 

σκοπιμότητας ή μη της δημιουργίας του νέου θεσμού, του 

Congress, που θα συγκροτείται από εκπροσώπους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων.

Σας προτείνω, λοιπόν, να έχουμε μια ελεύθερη, ανοιχτή 

συζήτηση προσανατολισμού πάνω στα θέματα αυτά. Η



Προεδρία δε θέλει να καταλήξει σε τυπικά συμπεράσματα από 

τη συζήτηση αυτή. Στόχος μας δεν είναι να προκαταλάβουμε το 

έργο της Συνέλευσης αλλά να την διευκολύνουμε στην 

επιτάχυνση των εργασιών της.

Δίνω ευθύς αμέσως το λόγο στον Πρόεδρο της Συνέλευσης να 

μας παρουσιάσει τις σκέψεις του.


