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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΕΕΠ)

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2002 
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή ανάμεσα σε άλλα:
- τη συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των εξελίξεων στον 
Ευρωπαϊκό χώρο,
- τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά 
ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
-τη συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά ή διεθνή προγράμματα

Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Πάνος Καζάκος 
Υπεύθυνη Ερευνητικής και Διαχειριστικής Στήριξης Εργαστηρίου: Ελένη Δεμίρη 

Επιστημονικό Συμβούλιο: Π. Κ. Ιωακειμίδης, Π. Καζάκος, Ν. Μαραβέγιας, Μ. Τσινισιζέλης, Λ. 
Τσούκαλης, Κ. Υφαντής, I. Υφαντόπουλος, Π. Βαρβαρούσης, Σ. Βέρνυ, Ε. Δούση, Κ. Μπότσιου 

Με το Εργαστήριο συνεργάζονται επίσης μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
(ΕΚΕΜ), Ξενοφώντος 4, 105 57 Αθήνα

Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών ιδρύθηκε το 1988 ως ανεξάρτητο 
ερευνητικό κέντρο, θεσμικά εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κύρια αποστολή του 
είναι η μελέτη και έρευνα των θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και γενικότερα του 
Ευρωπαϊκού χώρου και αυτών που συνδέονται με τη συμμετοχή και το έργο της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και των γενικότερων θεμάτων της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 
Στην τρέχουσα περίοδο, το Ε.Κ.Ε.Μ. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συζήτηση για το "Μέλλον της Ευρώπΐ]ς" και την Ευρωπαϊκή 
Συνταγματική Συνθήκη, την ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), 
την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, τις εξωτερικές θεσμικές σχέσεις της Ένωσης, καθώς και 
γενικότερα την προσαρμογή της Ελλάδας στο μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Επιπλέον 
στις ερευνητικές προτεραιότητες του Ε.Κ.Ε.Μ. εντάσσονται σταδιακά και ζητήματα γενικότερης 
διεθνούς πολιτικής, όπως οι διατλαντικές σχέσεις, οι προοπτικές της διεθνούς οικονομίας, καθώς 
και ζητήματα διεθνούς και περιφερειακής ασφάλειας.
Πρόεδρος & Γενικός Διευθυντής: Κώστας Υφαντής (Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μιο Αθηνών), 
Μέλη Δ.Σ.: Κ. Λάβδας (Παν/μιο Κρήτης), Π. Λιαργκόβας (Παν/μιο Πελοποννήσου), Μ. 
Μαρινάκη (ΥΠΕΞ), Δ. Ζώης (ΥΠΕΞ), Ο. Κυριακόπουλος (Σ.Ε.Β.), Σ. Ευσταθιάδης 
(Δημοσιογράφος). Το έργο του ΕΚΕΜ υποβοηθείται από δεκαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο.

ΕΚΕΜ

Μηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης : Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα 

Εκδότης : Πάνος Καζάκος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής 
Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα 

Υπεύθυνος Δελτίου: Καθηγητής Π. Κ. Ιωακειμίδης 
Συντακτική ομάδα: Βαλλιανάτου Άννα, Ματσουκά Κλεοπάτρα 
Για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια: newsletter eeep@DSpa.uoa.gr
Η έκδοση γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
Ο Αυστριακός καγκελάριος Wolfgang 
Schussel, σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα 
Frankfurter Allgemeine Zeitung πρότεινε 
το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα να τεθεί σε 
ψηφοφορία εκ νέου στη Γαλλία και στην 
Ολλανδία μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 
ετών. Επεσήμανε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να 
αντιδράσει συντονισμένα στην απόρριψη 
του Ευρωπαϊκού Συντάγματος από τη 
Γαλλία και την Ολλανδία. Συγκεκριμένα, 
υποστήριξε ότι η επιβράδυνση της 
διαδικασίας της διεύρυνσης θα μπορούσε 
να καθησυχάσει τόσο τους Γάλλους όσο 
και τους Ολλανδούς. Ο Αυστριακός 
καγκελάριος, του οποίου η χώρα θα 
αναλάβει την Προεδρία της Ε.Ε. το 
πρώτο εξάμηνο του 2006, διευκρίνισε ότι, 
αν υιοθετηθεί μια πιο προσεκτική 
προσέγγιση στο θέμα της διεύρυνσης, 
όσοι αντιτέθηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Σύνταγμα θα ένιωθαν ότι η Ε.Ε. έλαβε 
υπόψή της τη βούλησή τους. Συνέχισε 
λέγοντας ότι το 2007, με την ενδεχόμενη 
πολιτική αλλαγή που θα έχει 
πραγματοποιηθεί στη μια ή στην άλλη 
χώρα, θα μπορούσε να γίνει μια δεύτερη 
προσπάθεια διεξαγωγής δημο
ψηφίσματος. Ο Wolfgang Schussel, όμως, 
τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δε θα ήταν 
δυνατό η Ε.Ε. να συνεχίσει να λειτουργεί 
χωρίς να κάνει μία δεύτερη προσπάθεια 
επικύρωσης του Ευρωπαϊκού
Συντάγματος. Υπογράμμισε ότι 
υιοθετώντας απλώς ορισμένα μέρη από το 
έγγραφο των 416 άρθρων (όπως για 
παράδειγμα το σύστημα ψηφοφορίας) η 
Ε.Ε. των 25 δε θα μπορούσε να 
λειτουργήσει και θα οδηγούσε εκ νέου σε

μια Διακυβερνητική Διάσκεψη, το προϊόν 
της οποίας θα έπρεπε να επικυρωθεί. 
Επιπλέον, ο Hans-Gert Pottering, 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, υποστήριξε στις 31 
Αυγούστου 2005 ότι δεν είναι δυνατό οι 
Γάλλοι και οι Ολλανδοί να καθορίζουν 
την πορεία των υπολοίπων ευρωπαίων. 
Από την άλλη πλευρά, ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος Jose Manuel Barroso σε 
ομιλία του για την 25η επέτειο του 
αντικομουνιστικού κινήματος στην 
Πολωνία (31 Αυγούστου 2005) 
υποστήριξε ότι στο προσεχές μέλλον δεν 
είναι πιθανό να αποκτήσει η Ε.Ε. 
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Υποστήριξε ότι 
αντί να αναλώνεται η Ε.Ε. σε ατέρμονες 
συζητήσεις για τους θεσμούς θα ήταν 
προτιμότερο να λειτουργήσει η Ε.Ε. με 
την υπάρχουσα Συνθήκη. Ο Jose Manuel 
Barroso προσπαθώντας να αντικρούσει το 
επιχείρημα όσων υποστηρίζουν ότι η Ε.Ε. 
των 25 δεν μπορεί να λειτουργήσει στο 
πλαίσιο της Συνθήκης της Νίκαιας τόνισε 
ότι το τελευταίο έτος (μετά τη νέα 
διεύρυνση) δεν μπλοκαρίσθηκε καμία 
σημαντική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι οι 
δηλώσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής είναι οι πλέον απαισιόδοξες 
που έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή από 
ευρωπαίο αξιωματούχο και έρχονται σε 
αντίθεση με τη γενικότερη τάση που 
επικρατεί στην Ε.Ε. ότι τα κράτη μέλη 
βρίσκονται σε μια περίοδο περισυλλογής 
(όπως είχε συμφωνηθεί και στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου).

*

mailto:newsletter_eeep@DSpa.uoa.gr
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ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αυστρία Κοινοβουλευτική Θετικό αποτέλεσμα
Επικύρωση από την Nationalrat: 11 Μαίου 2005. 
Επικύρωση από την Bundesrat 25 Μαίου 2005

Βέλγιο Κοινοβουλευτική

Επικύρωση από τη Γερουσία: 28 Απριλίου 2005
Επικύρωση από τη Βουλή: 19 Μαίου 2005
Επικύρωση από το περιφερειακό κοινοβούλιο των
Βρυξελλών: 17 Ιουνίου 2005
Επικύρωση από το κοινοβούλιο της γερμανικής
κοινότητας των Βρυξελλών: 20 Ιουνίου 2005
Επικύρωση από το περιφερειακό κοινοβούλιο των
βαλλόνων: 29 Ιουνίου 2005
Επικύρωση από το κοινοβούλιο της γαλλικής
κοινότητας: 19 Ιουλίου 2005
Δεν έχει ορισθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για
την επικύρωση από το φλαμανδικό κοινοβούλιο.

Γ αλλία Δημοψήφισμα Αρνητικό αποτέλεσμα
Δημοψήφισμα: 29 Μαίου 2005 
(κατά: 54,68%, συμμετοχή: 69,34%)

Γερμανία Κοινοβουλευτική Θετικό αποτέλεσμα
Επικύρωση από την Bundestag: 12 Μαίου 2005. 
Επικύρωση από την Bundesrat: 27 Μαίου 2005.

Δανία Δημοψήφισμα Αναβολή του δημοψηφίσματος
Αρχικά είχε προγραμματισθεί για τις 27/9/2005

Ελλάδα Κοινο βουλευτική Θετικό αποτέλεσμα
19 Απριλίου 2005

Εσθονία Κοινοβουλευτική 
Δημοψήφισμα μη πιθανό.

Η συζήτηση στο κοινοβούλιο έχει ορισθεί για το 
φθινόπωρο του 2005. Η δημόσια συζήτηση θα 
πρέπει να λάβει χώρα πριν από την τελική 
ψηφοφορία.

Ιρλανδία Κοινοβουλευτική &Δημοψήφισμα Αναβολή του δημοψηφίσματος

Ισπανία Κοινοβουλευτική & 
Δεσμευτικό δημοψήφισμα

Θετικό αποτέλεσμα
Δημοψήφισμα: 20 Φεβρουάριου 2005 
(υπέρ: 76,7%, Συμμετοχή: 42,3%)
Επικύρωση από το Κογκρέσο: 28 Απριλίου 2005 
Επικύρωση από τη Γ ερουσία: 18 Μαίου 2995

Ιταλία Κοινοβουλευτική Θετικό αποτέλεσμα
Επικύρωση (217 ψήφους -16 κατά) από την Άνω 
Βουλή (Γερουσία): 6 Απριλίου 2005

1 Βασίζεται σε σχετικό πίνακα του Europa (http://europa.eu.int/constitution/ratification_en.htm), 
21/7/2005.

5

Επικύρωση από την Κάτω Βουλή: 25 Ιανουάριου 
2005

Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινοβουλευτική & 
συμβουλευτικό Δημοψήφισμα Αναβολή της διαδικασίας επικύρωσης

Η αναβολή ανακοινώθηκε από τη βρετανική 
κυβέρνηση στις 6 Ιουλίου 2005.

Κύπρος Κοινοβουλευτική Θετικό αποτέλεσμα
30 Ιουνίου 2005

Λεττονία Κοινοβουλευτική Θετικό αποτέλεσμα
2 Ιουνίου 2005

Λιθουανία Κοινοβουλευτική Θετικό αποτέλεσμα
11 Νοεμβρίου 2004

Λουξεμβούργο Κοινοβουλευτική & 
Συμβουλευτικό δημοψήφισμα

Έγκριση από τη Βουλή (πρώτη ανάγνωση): 28 
Ιουνίου 2005
Δημοψήφισμα: 10 Ιουλίου 2005 (υπέρ: 56,52%, 
κατά: 43,48%)
Η τελική επικύρωση από τη Βουλή θα λάβει χώρα 
τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την πρώτη 
ανάγνωση.

Μάλτα Κοινοβουλευτική Θετικό αποτέλεσμα
6 Ιουλίου 2005

Ολλανδία Κοινοβουλευτική 
& συμβουλευτικό δημοψήφισμα

Δημοψήφισμα: 1 Ιουνίου 2005 
αρνητικό αποτέλεσμα 
(κατά: 61,7%, συμμετοχή: 63%)

Ουγγαρία Κοινοβουλευτική Θετικό αποτέλεσμα
20 Δεκεμβρίου 2004

Πολωνία Δεν έχει αποφασισθεί ακόμη
Στις 5 Ιουλίου 2005 το κοινοβούλιο δεν κατάφερε 
να αποφασίσει σχετικά με τη διαδικασία 
επικύρωσης. Η απόφαση θα ληφθεί από τη νέα 
βουλή (μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2005).

Πορτογαλία Δημοψήφισμα

Αναβολή του δημοψηφίσματος
Αρχικά είχε προγραμματισθεί η διεξαγωγή του 
δημοψηφίσματος για τον Οκτώβριο του 2005 μαζί 
με τις τοπικές εκλογές. Η προκαταρκτική 
αναθεώρηση του εθνικού Συντάγματος 
υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο στις 22 Ιουνίου 
2005.

Σλοβακία Κοινοβουλευτική Θετικό αποτέλεσμα
11 Μαίου 2005

Σλοβενία Κοινοβουλευτική Θετικό αποτέλεσμα
1 Φεβρουάριου 2005

Σουηδία Κοινοβουλευτική

Αναβολή του δημοψηφίσματος
Αρχικά είχε προγραμματισθεί η παρουσίαση του 
σχετικού νομοσχεδίου το καλοκαίρι του 2005 και 
η τελική επικύρωση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος 
το Δεκέμβριο του 2005.

http://europa.eu.int/constitution/ratification_en.htm
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Τσεχία Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος, όπως έχει 
προταθεί από την κυβέρνηση.

Φινλανδία Κο ινο βουλευτική

Αναβολή του δημοψηφίσματος για το τέλος του 
2006-αρχές 2007.

Πιθανή αναβολή της διαδικασίας επικύρωσης.
Αρχικά η συζήτηση στο κοινοβούλιο είχε ορισθεί 
για το φθινόπωρο του 2005 και η επικύρωση για 
το τέλος του 2005-αρχές 2006. Το φθινόπωρο θα 
αποφασισθεί η πορεία της διαδικασίας 
επικύρωσης και θα παρουσιασθεί σχετική έκθεση 
στο κοινοβούλιο.___________________________

»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμφωνα με σχετική μελέτη που 
παρουσιάσθηκε από το υπουργείο 
εσωτερικών της Βρετανίας στις 23 
Αυγούστου 2005, ο αριθμός των εργατών 
που εισέρχονται στη Βρετανία και 
προέρχονται από κράτη μέλη της 
Ανατολικής Ευρώπης έχει ξεπεράσει 
κατά πολύ τις εκτιμήσεις της Βρετανικής 
κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, ο αριθμός 
των εργατών από την Ανατολική Ευρώπη 
που εισέρχονται στη χώρα ανέρχεται 
στους 14.000 περίπου κάθε μήνα τη 
στιγμή που σχετική περσινή μελέτη της 
βρετανικής κυβέρνησης εκτιμούσε ότι ο 
αριθμός αυτός θα ανερχόταν στους 5.000- 
13.000 ετησίως. Σύμφωνα με στατιστικές 
που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούνιο 2005, 
περίπου 232.000 αιτούντες από την 
Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη 
Σλοβακία και τη Σλοβενία έχουν 
καταγραφεί στη Βρετανία στο πλαίσιο 
του ειδικού καθεστώτος που είχε 
θεσμοθετηθεί λίγο πριν τη διεύρυνση του 
Μαίου 2004. Επισημαίνεται ότι το 57% 
των καταγεγραμμένων εργατών είναι 
Πολωνοί και ότι κατά κύριο λόγο οι 
εργάτες είναι νέοι (18 με 34 ετών) και 
σπάνια ζητούν κοινωνικά οφέλη. 
Συγκεκριμένα, 1.700 εργάτες (από τους 
232.000) έχουν κάνει αίτηση για 
κοινωνικά οφέλη και μόνο 52 αιτήσεις 
έχουν προχωρήσει περαιτέρω. Επιπλέον, 
επισημαίνεται ότι κατά κύριο λόγο οι 
εργάτες από τις χώρες της Ανατολικής

Ευρώπης απασχολούνται σε θέσεις που οι 
Βρετανοί εργοδότες δυσκολεύονται να 
καλύψουν (όπως για παράδειγμα σε 
εργοστάσια και σε εστιατόρια). 
Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία, η Ιρλανδία 
και η Σουηδία είναι οι μόνες τρεις χώρες 
που έχουν ανοίξει τις αγορές εργασίες 
τους στους πολίτες των νέων κρατών 
μελών της Ε.Ε. ενώ τα 12 υπόλοιπα 
«παλιά» κράτη επέλεξαν μια μεταβατική 
περίοδο περιορισμών για επτά χρόνια. 
Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πραγματοποιήσει μια έρευνα το επόμενο 
έτος σχετικά με τις συνέπειες της 
διεύρυνσης για την αγορά εργασίας και 
με την αξιολόγηση των συνεπειών των 
υπαρχόντων φραγμών στην ελευθερία 
κινήσεων των εργατών στο πλαίσιο της 
Ε.Ε.
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
Το άτυπο Συμβούλιο υπουργών 
εξωτερικών (Gymnich), που θα 
πραγματοποιούταν 1-2 Σεπτεμβρίου 
2005, αποτελούσε την τελευταία 
υπουργική συνάντηση πριν την 
προγραμματισμένη έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ε.Ε. 
με την Τουρκία στις 3 Οκτωβρίου. 
Επειδή δεν επρόκειτο να ληφθεί καμία 
τυπική πολιτική απόφαση, στο άτυπο 
Συμβούλιο υπουργών εξωτερικών δινόταν 
η δυνατότητα για μια πιο ανοιχτή 
συζήτηση σχετικά με την ακριβή πολίτικη'] 
θέση του κάθε κράτους μέλους. Η
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σημασία αυτής της συνάντησης είναι 
μεγάλη, αν λάβουμε υπόψη την 
αβεβαιότητα που υπήρχε την τελευταία 
περίοδο σχετικά με τις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. 
Συγκεκριμένα, αν και ο καγκελάριος της 
Γερμανίας Gerhard Schröder υποστηρίζει 
σταθερά την έναρξη διαπραγματεύσεων 
της Ε.Ε. με την Τουρκία, υπάρχει 
αβεβαιότητα για τη στάση που θα 
κρατήσει στο μέλλον η Γερμανία σχετικά 
με την ευρωπαϊκή) πορεία της Τουρκίας. 
Οι γερμανικές εκλογές της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2005 πιθανόν να έχουν ως 
αποτέλεσμα την επικράτηση του 
Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, με 
επικεφαλής την Angela Merkel, το οποίο 
έχει κάνει σαφές ότι αντιτίθεται στην 
πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. 
Επιπλέον, στις 26 Αυγούστου, ο Γάλλος 
Πρόεδρος δήλωσε μέσω του εκπροσώπού 
του ότι η Γαλλία επιθυμεί να συζητήσει 
περαιτέρω την άρνηση της Τουρκίας να 
αναγνωρίσει την Κύπρο. Επισημαίνεται 
ότι τον Ιούλιο η Τουρκία συμφώνησε να 
επεκτείνει την τελωνειακή ένωση με 
ολόκληρη την Ε.Ε. συμπερι- 
λαμβανομένης και της Κύπρου 
επισυνάπτοντας μια δήλωση με την οποία 
διευκρινίζει ότι αυτή η συμφωνία δε 
σημαίνει και την επίσημη αναγνώριση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τεχνικά, η 
αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων, αν και είχε 
εννοηθεί ότι η Τουρκία θα έπρεπε να έχει

προβεί σε αυτήν την κίνηση πριν 
αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Στις 2 
Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή) Επιτροπή θα 
παρουσίαζε τη νομική ερμηνεία της για 
τη δήλωση της Τουρκίας. Αναμένεται να 
υποστηριχθεί ότι οποιαδήποτε κίνηση για 
την αναγνώριση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνει υπό την 
αιγίδα του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 
Επιπλέον, θα επισημαίνεται ότι η 
Τουρκία πληροί όλα τα κριτήρια που της 
είχαν τεθεί για την έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
Κατά τη διάρκεια του άτυπου 
Συμβουλίου των υπουργών εξωτερικών 
αναμένεται να συζητηθεί και το ζήτημα 
της έναρξης των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με την Κροατία. 
Υπενθυμίζεται ότι η Κροατία θα άρχιζε 
τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις με 
την Ε.Ε. το Μάρτιο του 2005. Κρίθηκε, 
όμως, ότι η χώρα δεν είχε συμβάλει 
αρκετά στον εντοπισμό του φυγόδικου 
στρατηγού Ante Gotovina. Θα είναι 
δύσκολο για ορισμένες χώρες που
στηρίζουν την υποψηφιότητα της 
Κροατίας (όπως για παράδειγμα είναι η 
Αυστρία) να συμφωνήσουν με την
έναρξη των διαπραγματεύσεων με την 
Τουρκία τη στιγμή που η ενταξιακή 
πορεία της Κροατίας είναι αβέβαιη. Όλα 
αυτά θα απασχολήσουν τη Βρετανική) 
Προεδρία, η οποία επιμένει ότι οι
διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν 
σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει
ορισθεί.
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implementing and communicating quite forward-looking policies. The optimal forecast horizon 
for inflation ranges around six quarters. In contrast to deliberately simple rule-based policy 
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ASEM represents an important space for articulating not only the nature of region, but also the 
role of non-state actors, which have increasingly come to occupy a significant position in 
transnational affairs.Aggarwal V., Fogarty E., “The Limits of Interregionalism: The EU and 
North America”, Journal of European Integration, Volume 27, Number 3 / September 2005

http://www.cesp.be
http://www.cesp.be
http://www.cer.org.uk
http://www.arena.uio.no
http://www.ekem.gr
http://www.cer.org.uk
http://www.cer.org.uk
http://www.enepri.org
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■ Grimwade N., “Developments in the Economies of the 'Fifteen'”, Journal of Common Market 
Studies, Vol. 43 Issue si, September 2005.

■ Heichel S., Pape J., Sommerer T., “Is there convergence in convergence research? an overview 
of empirical studies on policy convergence”, Journal of European Public Policy, Volume 12, 
Number 5 / October 2005

■ Henderson K., “Developments in the New Member States and Applicant Countries”, Journal 
of Common Market Studies, Vol. 43 Issue si, September 2005.

* Holzinger K., Knill C., “Causes and conditions of cross-national policy convergence”, Journal 
of European Public Policy, Volume 12, Number 5 / October 2005. Abstract: It is the objective of 
this article to review the existing literature and to address theoretical deficits in the study of policy 
convergence. First, we briefly present the central indicators we apply for the assessment of policy 
convergence. In a second step, we identify and compare different causal mechanisms of cross
national policy convergence. Having elaborated on the major causes of policy convergence, 
however, we still know little about the conditions under which these factors actually lead to 
convergence. This is the central objective of the third part of our analysis, in which we develop 
theoretical expectations on different indicators of cross-national policy convergence.

■ Howarth D., “Internal Policy Developments”, Vol. 43 Issue si, Journal of Common Market 
Studies, September 2005.

■ Johnson D., “Developments in the Economies of the New Member States and the Candidate 
Countries”, Journal of Common Market Studies, Vol. 43 Issue si, September 2005.

■ Jordan A., “Policy convergence: a passing fad or a new integrating focus in European Union 
studies?”, Journal of European Public Policy, Volume 12, Number 5 / October 2005. Abstract: 
Policy convergence is an established theme in comparative political analysis. Policy convergence 
research certainly has the potential to add a fresh perspective to a surprisingly large number of 
active debates within European Union (EU) studies, such as those concerning Europeanization, 
globalization, policy transfer and ‘new’ modes of co-ordination. However, it remains a very 
heterogeneous research field, dominated by American comparativists. With some exceptions, the 
term does not (at least yet) excite as much interest among scholars of the EU as perhaps it could. 
This commentary seeks to assess the extent to which the papers in this special issue succeed in 
fashioning the broad issue of policy convergence into a cumulative and enduring body of work 
within EU scholarship. It finds that they do a great deal to define key terms and explanatory 
variables. However, the contributors concede the need to do much more to address the vexed 
question of causality and to feed their work into the mainstream of EU scholarship.

■ Keeler J., “Mapping EU Studies: The Evolution from Boutique to Boom Field 1960—2001”, 
Journal of Common Market Studies, September 2005 - Vol. 43 Issue 3

■ Knill C., “Introduction: Cross-national policy convergence: concepts, approaches and 
explanatory factors”, Journal of European Public Policy, Volume 12, Number 5 / October 2005. 
Abstract: Although there is an increasing number of studies on policy convergence (in recent years 
especially in the context of Europeanization and globalization research), we still have a rather 
limited understanding of this phenomenon. This deficit can be not only traced back to a lack of 
empirical findings, but is also the result of the heterogeneous and partially inconsistent theoretical 
literature on policy convergence. Although policy convergence constitutes a central concept in 
comparative public policy, it is not always consistently used and mixed up with related but not 
equivalent concepts. It is thus a basic objective of this paper to clarify the analytical relationship 
between policy convergence and related concepts used in the literature. Moreover, different 
approaches for the assessment and measurement of policy convergence will be presented. The 
paper concludes with a brief discussion of causes of policy convergence.

■ Knill C., Lenschow A., “Compliance, Competition and Communication: Different 
Approaches of European Governance and their Impact on National Institutions”, Journal of 
Common Market Studies, September 2005 - Vol. 43 Issue 3. Abstract: This analysis focuses on the 
relationship between supranational regulatory policy and national administrative change. We 
argue that the potential for change and cross-national convergence varies with the particular 
governance pattern employed, namely coercion, competition and communication. We identify the 
behavioural rationalities that guide the national bureaucratic responses and point to certain 
paradoxes with regard to the extent and direction of change.

■ Lenschow A., Liefferink D., Veenman S., “When the birds sing. A framework for analysing 
domestic factors behind policy convergence”, Journal of European Public Policy, Volume 12, 
Number 5 / October 2005.

* Levi-faur D., ‘“Agents of Knowledge’ and the Convergence on a ‘New World Order’: A 
Review Article”, Journal of European Public Policy, Volume 12, Number 5 / October 2005
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■ Marcussen M., “Central banks on the move”, Journal of European Public Policy, Volume 12, 
Number 5 / October 2005. Abstract: More than 90 per cent of all independent states have 
established a central bank in some form or other. During the 1990s, a vast majority of all central 
banks underwent structural reforms, thus achieving a larger measure of legal independence. The 
article illustrates that the central bank case is particularly interesting since it demonstrates that 
different levels and dimensions of convergence and divergence are closely interrelated, and that it 
takes both demand- and supply-driven explanations to account for these change processes.

■ Mayes D., “The European Central Bank in 2004”, Vol. 43 Issue si, Journal of Common 
Market Studies, September 2005.

■ Miles L., “Editorial: A Fusing Europe in a Confusing World?”, Vol. 43 Issue si, Journal of 
Common Market Studies, September 2005.

■ Monar J., “Justice and Home Affairs”, Journal of Common Market Studies, Vol. 43 Issue si, 
September 2005.

■ Mongelli F.-P., “What is European Economic and Monetary Union Telling us About the 
Properties of Optimum Currency Areas?”, Journal of Common Market Studies, September 
2005 - Vol. 43 Issue 3. Abstract: Our understanding of optimum currency area (OCA) properties 
has changed over time. While all properties can now be discussed in detail, the challenge of 
weighing and reconciling them remains. Looking ahead, we may be confronted with two distinct 
paradigms: specialization versus 'endogeneity of OCA' that may give rise to a paradox if taken to 
the extreme. The merits of OCA theory as an organizing device and a research catalyst are 
underlined, but its limitations are also revealed. Also noted here is the complementarity between 
empirical studies of OCA properties and progress toward EMU.

■ Radaelli C., “Diffusion without convergence: how political context shapes the adoption of 
regulatory impact assessment”, Journal of European Public Policy, Volume 12, Number 5 / 
October 2005. Abstract: Regulatory impact assessment (RIA) has emerged on the political agenda 
of the member states of the European Union (EU). RIA is the cornerstone of programmes for 
‘better regulation’ and ‘good regulatory governance’. This article argues that the diffusion of RIA 
has not produced convergence. The lack of convergence is explained by the different political 
contexts -  measured in terms of types of bureaucracy, government's capacity to handle 
distributional conflict, policy processes, and actors' preferences. These findings stand in contrast to 
the explanation for the adoption of regulatory policy tools based on the need to protect efficient 
markets. EU governments adopt RIA for a variety of reasons, and consequently the outcomes of 
the diffusion process differ markedly. Further, the evidence shows that ideas can travel more 
easily than the content of policy tools -  a result at odds with the notion that changes in policy 
ideas are the most fundamental type of policy change. However, when ideas travel lightly, they 
may well stimulate the introduction of some instruments that are similarly labelled ‘impact 
assessment’, but RIA practice may exist only on paper, and in some cases basic assessments of 
administrative burdens are disguised under the RIA label. The diffusion of a common RIA ‘bottle’ 
has not produced similar ‘wines’.

■ Rees N., “The Irish Presidency: A Diplomatic Triumph”, Vol. 43 Issue si, Journal of Common 
Market Studies, September 2005.

* Santander S., “The European Partnership with Mercosur: a Relationship Based on Strategic 
and Neo-liberal Principles”, Journal of European Integration, Volume 27, Number 3 / 
September 2005. Abstract: Since the-early 1990s, the European Union has developed new 
instruments to consolidate its external action, especially in Tow politics’. These new instruments 
include the signing of interregional arrangements with other regional groups. The EU's region-to- 
region strategy towards the Common Market of the South (Mercosur) is in keeping with the latest 
trends of interregionalism. Since the birth of Mercosur, the EU has given technical, financial and 
diplomatic support to South America's new regionalism. The long-term goal is to conclude a 
region-to-region agreement in the political, cooperation and trade fields. By providing this 
support, the EU plays a role as an ‘external federator’ for new regional experiences through its 
interregionalist projects. Although ‘new interregionalism’ is a corollary of the new regionalism, 
interregionalism can contribute to the consolidation of regionalism. Moreover, by encouraging 
economic multilateralism, interregional arrangements can improve the governance of 
globalisation.

■ Smith K., “The EU and Central and Eastern Europe: The Absence of Interregionalism”,
Journal of European Integration, Volume 27, Number 3 / September 2005. Abstract: In contrast to 
its relations with many other areas of the world, the EU's relations with Central and Eastern 
Europe are not ‘interregional’. The EU has developed intensive bilateral relations with the Central 
and East European countries, which has allowed it to use economic and political conditionality to 
encourage them to undertake reforms — and successfully so. It has promoted sub-regional
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cooperation, but not consistently or extensively, and strong sub-regional groupings have not 
evolved in Central and Eastern Europe. The ‘big-bang’ enlargement of 2004 extended the EU’s 
regional model to much of the European continent, but is not an example of interregionalism. The 
shadow of enlargement has also created considerable challenges for the EU in its relations with its 
new neighbours.

■ Smith J., “Enlarging the European Union”, Journal of Common Market Studies, Vol. 43 Issue 
si, September 2005.

■ Smith M. & Allen D., “External Policy Developments”, Journal of Common Market Studies, 
Vol. 43 Issue si, September 2005.

* Soderbaum F., Stolgren P., Van Langenhove L., “The EU as a Global Actor and the Dynamics 
of Interregionalism: a Comparative Analysis”, Journal of European Integration, Volume 27, 
Number 3 / September 2005. Abstract: This article presents a comparative analysis of the role of 
interregionalism in the European Union’s foreign policies and external relations, with a particular 
focus on some of the most important regions around the world: Africa, Asia, South America, 
North America and Central and Eastern Europe. After a brief comparative assessment of the EU’s 
interregional relationships, the article provides three partly overlapping and intersecting accounts 
of the variation in the policy of interregionalism across regions: (i) promoting a liberal 
internationalist agenda; (ii) building the EU’s identity as a global actor; and (iii) promoting the 
EU’s power and competitiveness. The analysis concludes by sketching some ingredients of an 
emerging research agenda on the study of the EU’s foreign policy and interregionalism.

* Soderbaum F., Van Langenhove L., “Introduction: The EU as a Global Actor and the Role of 
Interregionalism”, Journal of European Integration, Volume 27, Number 3 / September 2005. 
Abstract: This article introduces the topic of this special issue, namely the study of the EU as a 
global actor and the role of interregionalism. It starts with mapping out the general theme and the 
key questions that guide the issue, such as: to what extent are regions becoming ‘actors’ of world 
politics; what is the strength of interregionalism in the EU’s foreign policies towards regions and 
across sectors; why is interregionalism being pursued and who are the actors driving such policy; 
and what are the implications for world order and global governance? Region-to-region 
interactions are no novelty, as such, but they have only recently started to emerge on a more 
comprehensive scale. Interregionalism is related to changes in world order and needs therefore to 
be historically situated. The authors suggest that interregionalism needs to be related both to 
globalisation and to the restructuring of the nation-state, but above all to ‘the regionalist 
movement’. In the second section, the emergence of interregionalism is presented from an 
historical perspective and the concept of interregionalism is discussed. The article ends with a 
brief overview of the structure and content of the special issue as a whole.

■ Van Ham P., “The Dutch Presidency: An Assessment”, Vol. 43 Issue si, Journal of Common 
Market Studies, September 2005.

■ Wessels W., “Keynote Article: The Constitutional Treaty. Three Readings from a Fusion 
Perspective”, Vol. 43 Issue si, Journal of Common Market Studies, September 2005.
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