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ΑΝΑΛΥΣΗ TOY ΘΕΣΜΟΥ EN ΟΨΕΙ TON Ε Κ Μ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. 

) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ του 1979 θα διεξαχθούν στις χώ-
ς της ΕΟΚ εκλογές για τή Συνέλευση (Κοινοδού-
>) της ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Συνέλπχτη). 01 εκλογές 
τές αποτελούν ορόσημο στην ¿ξέλιξη της Κοινό« 
τας. Για -πρώτη Φορά τα μέλη της Συνέλευσης 6α 
λέγουν άμεσα ¿irò τους πληθυσμούς τών χωρών · 

Ειιρωπα 

μελών. Μέχρι σήμερα ορίζονταν ¿ατό τα Κοινοβού
λια τών χωρών - μελών. Ή άμεση εκλογή της Ευ
ρωπαϊκής Συνέλευσης χαιρετίστηκε τόσο στην ΕΟΚ 
οσο και στην 'Ελλάδα, arto τους οπαδούς της εντα-
ξης, ώς Ενα αποφασιστικό βήμα προς την ενωμένη 

Ευρώπη. Με την έκλογη δίνεται νέα ώθηση στην 
«ευρωπαϊκή δυναμική». Ή Ευρώπη αποκτά έ'να δικό 
της άμαχα εκλεγμένο όργανο. 01 λαοί της Ευρώπης 
Θα μπορέσουν έτσι με την ψήφο τους να επιβάλουν 
λύσεις στις συντηρητικές εθνικές κυβερνήσεις και να 
προωθήσουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

ΐρόο&ος ή μιά vén παγί6α; 
ί ΔΟΥΜΕ άν ή επιχειρηματολογία τού-

άληθεύει. 01 εξουσίες της Ευρωπαϊκής 
/νέλευσης είναι περιορισμένες. "Εχει κυ-
ος συμβουλευτική αρμοδιότητα σέ ¿λα τά 
4ατα, πού αφορούν την πραγματοποίηση 
; οικονομικής συνένωσης τών χωρών-με-
ιν. Ή Συνέλευση δέν έχει νομοθετικές έ-
υσίες. Δέν μπορεί νά αποφασίσει δεσμευ-
ιούς γιά τά κράτη μέλη νόμους μέ τους 
οίους είτε περιορίζονται ή αίρονται οι 
μοθεσίες τών κρατών-μελών εΤτε μεταδί
δονται οΐ αρμοδιότητες τών εθνικών κυ-
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νοβουλίου. 
Διαφορετική άποψη υποστήριξαν τόσο δ 

Γερμανός πρωθυπουργός Σμίτ όσο και ó 
προβλεπόμενος γιά πρόεδρος της Εύρωπαΐ-
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νει τις αποφασιστικές αρμοδιότητες της. 
"Αν αρκεσθεί στό σημερινό της ρόλο ενός 
συμβουλευτικού σώματος από κοινοβουλευ
τικούς, οί κυβερνήσεις τών χωρών-μελών δεν 
Θά μπορέσουν νά. ξαναεπιστρατεύσουν την 
επόμενη τετραετία τους ψηφοφόρους γιά 
την εκλογή. Μιά ουσιαστικά ανύπαρκτη συ
νέλευση θα καταποντισθεί στη γεσική αδια
φορία. Τό ερώτημα είναι γιά τούτο, προς 
ποια κατεύθυνση Θά επιδιώξει νά δουλέψει 
ή Συνέλευση ώστε νά δικαιολογήσει τήν ύ
παρξη της. 

Εύρώττην Ό Γάλλος πρόεδρος, μάλιστα, 
τόνισε, ότι επιδίωξη του είναι ν_" απαλλαγεί 
ή Ευρώπη από την αμερικανική κηδεμονία. 
"Ομως αντίθεση τών κύκλων αυτών μέ τίς 
ΗΠΛ δέν υπάρχει. 'Εκείνο πού επιδιώκουν 
είναι 6 καλύτερος συντονισμός της πολιτι
κές μέ τίς ΗΠΑ, ή κατανομή τών αρμοδιο
τήτων μεταξύ τών κέντρων λήψης αποφάσεων 
ώστε νά αποφεύγονται γιά χάρη τού κοινού 
συμφέροντος μονόπλευρες ενέργειες, δπως 
π.χ. ή σημερινή συστηματική υποτίμηση 
του δΌλλαρίου. Οι πpωτε:oycrrεc Tncévra-


