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3.Αναθεώρηση Συνθηκών και Διαδικαστικές 

Διαφοροποιήσεις ΔΜΕ  

 

Για να απαντήσετε ολοκληρωμένα θα πρέπει να μελετήσετε  

1)Γ΄ τόμος: (Τσινισιζέλης,2010,ενοτ.2.3, 2.4, 2.5 και 5.2) 

2)Nugent, 2012 κεφ.23 (Ψηφιακός αναγνώστης ΕΑΠ)  

3)Hix,2009, σελ.4-5-6 και 9-12  

4/ Ιωακειμίδης, 2017, σελ.123-127 

(Τόμος Γ , ΕΑΠ ---παντού στο κείμενο ως εξής [με τη σωστή/ες σελίδα/δες 

πάντα]                       (Τσινισιζέλης, 2010, σελ.46-56) 

 

3.i. To Πολύπλοκο Σύστημα Διακυβέρνησης της 

Ε.Ε. 

Ως σύστημα διακυβέρνησης, ορίζεται αυτό που ρυθμίζει τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τον τρόπο λειτουργίας των 

θεσμών. Όσον αφορά το σύστημα διακυβέρνησης της Ε.Ε., 

προκειμένου να είναι αποτελεσματικό για την προώθηση των 

στόχων της, απαιτείται να είναι και δημοκρατικά 

νομιμοποιημένο, δηλαδή να προκύπτει από δημοκρατικές 

διαδικασίες (Ιωακειμίδης, 2017, σελ.126). 

Στην ΕΕ, το πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό1   αφού (Hix, 2009, σελ.4-6): 1), τα 

θεσμικά όργανα που αναλαμβάνουν σταθερά τη διακυβέρνηση και προάγουν τους στόχους 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι (Hix,2009, σελ.4): η Επιτροπή, το Συμβούλιο, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ΔΕΚ.  2) Με τις διαδοχικές Συνθήκες και τη διαχρονική 

 
1 Ένα, πολιτικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως δημοκρατικό (Almond,1956 και Easton,1957 στο Hix 2009,σελ.3), 

όταν :1)  διαθέτει ένα σταθερό σύνολο θεσμών και κανόνων,2) όταν λειτουργεί σε περιβάλλον με πολίτες και 

ομάδες που έχουν πολιτικούς στόχους και διεκδικούν συμφέροντα,3) προβλέπει τον τρόπο λήψης συλλογικών 

αποφάσεων και την κατανομή πόρων και ωφελειών και 4)  διαμορφώνεται σε πλαίσιο συνεχούς 

αλληλεπίδρασης πολιτών, εκροών, αποφάσεων, κ.ο.κ. 
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αναθεώρηση τους, η εξουσία και η κάθετη αρμοδιότητας στους θεσμούς της ΕΕ ενισχύεται. 

Λόγω της κυριαρχικής τους αυτής θέσης, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι αποδέκτες πιέσεων 

πολιτών και ομάδων με ισχυρότερους «παίκτες» τις κυβερνήσεις των κ-μ 

(Hix,2009.σελ.4).  3) Οι Συλλογικές αποφάσεις στην ΕΕ οδηγούν στην εκροή κοινών 

πολιτικών για τα  κ-μ γεγονός που ουσιαστικά σημαίνει εξουσιοδοτημένη αρμοδιότητα για 

την κατανομή των κοινοτικών πόρων και προνομίων (Hix,2009,σελ.5). 4) Οι διαδικασίες 

που πραγματοποιούνται για να λαμβάνονται αποφάσεις , για να συζητούνται τα διάφορα 

προβλήματα και για να διαμορφώνεται πολιτική, είναι σταθερές και ακολουθείται γι’ αυτές 

αυστηρό πλαίσιο τυπικών κανόνων (...συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ θεσμών, 

κυβερνήσεων, ιδιωτικών και διακυβερνητικών συμφερόντων), (Hix,2009,σελ.6).  

 

3.ii. Το Ζήτημα του Δημοκρατικού Ελλείμματος στο Σύστημα 

Διακυβέρνησης της Ε.Ε. και ο Ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Η πολιτική διαδικασία διαμορφώνεται από την αλληλεπίδραση ευρωπαίων πολιτών, 

πολιτικών κομμάτων και ομάδων συμφερόντων και των ευρωπαϊκών θεσμών, με τη 

διαδικασία διακυβέρνησης να πραγματοποιείται μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και 

θεσμών, σε μία σχέση ανάδρασης. Από τις διασυνδέσεις και τις διαπραγματεύσεις των δύο 

αυτών πλευρών, προκύπτουν εκροές πολιτικής που έχουν ως επιδίωξη κάθε φορά την 

ικανοποίηση νέων απαιτήσεων των πολιτών, μέσω διεκδικήσεων από τις εθνικές 

Κυβερνήσεις, αλλά και την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε νέες προκλήσεις (Hix, 

2012, σελ.3-6). Οι θεσμοί της ΕΕ παράγουν 5 τύπους πολιτικών (Hix, 2009, σελ.8-9) : 

Ρυθμιστικές πολικές (κανόνες), Πολιτικές δαπανών (μεταφορά πόρων μέσω του Π/Υ της 

ΕΕ), Μακροοικονομικές πολιτικές (λαμβάνουν χώρα στην ΟΝΕ), Πολιτικές για τους 

πολίτες (κανόνες για δικαιώματα), Εξωτερικές πολιτικές (φωνή στην παγκόσμια σκηνή). 

Στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών υπάρχουν δύο βασικές διαδικασίες χάραξης πολιτικής 

στην ΕΕ (Hix, 2012, σελ.12): Υπερεθνικές ( ομοσπονδιακές) μέσω των θεσμικών 

οργάνων για τους 4 πρώτους τύπους πολιτικών και Διακυβερνητικές -το Συμβούλιο 
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αποτελείτο κύριο εκτελεστικό και νομοθετικό σώμα – για μακροοικονομικές , εξωτερικές 

και πολιτικές για τους πολίτες. 

Οι μακροοικονομικές πολιτικές, οι εξωτερικές και οι πολιτικές για τους Ευρωπαίους 

πολίτες αποτελούν πεδίο διακυβερνητικών διαδικασιών και διαπραγματεύσεων, με την 

ενισχυμένη εξουσία του Συμβουλίου. Για τις ρυθμιστικές τις πολιτικές δαπανών και τις 

πολιτικές για τους πολίτες επιλέγονται ομοσπονδιακές διαδικασίες με την απόδοση του 

πρωταγωνιστικού ρόλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (Hix,2009, σελ.6-12). 

Ένας σημαντικός λόγος για την αμφισβήτηση της δημοκρατικής λειτουργίας της ΕΕ είναι 

οι περιορισμένες δυνατότητες που οι πολίτες διαθέτουν για τη διαμόρφωση πολιτικής. Πιο 

ειδικά, το δημοκρατικό έλλειμμα 2   ουσιαστικά αναφέρεται στην αμφισβήτηση της 

δημοκρατικής λειτουργίας της Ε.Ε. και στις περιορισμένες δυνατότητες συμμετοχής των 

πολιτών στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών (Ιωακειμίδης, 2017, . Σημαντικό ρόλο 

στη νομιμοποίηση των αποφάσεων στην Ε.Ε. έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο 

συμμετέχει στην παραγωγή ευρωπαϊκών πολιτικών με διαφορετικούς τρόπους, με τη 

μορφή των ακόλουθων διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

(Τσινισιζέλης,2010,ενοτ.5.2,σελ.143-144): Συνεργασίας, Συναπόφασης, Συνδιαλλαγής, 

Σύμφωνης Γνώμης και Έμμεσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας. 

Επειδή πρόκειται για το μόνο εκλεγμένο άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες όργανο, το 

ΕΚ είναι ουσιαστικά και ο θεσμός, ο οποίος συνδέεται περισσότερο με την έννοια της 

δημοκρατικής νομιμοποίησης. Συνεπώς, όσο περισσότερη εξουσία και αποφασιστική 

αρμοδιότητα έχει το Ε.Κ. , τόσο μειωμένο θα είναι και το δημοκρατικό έλλειμμα στην 

Ένωση. Η ενίσχυση του ρόλου του Ε.Κ. απασχόλησε από τις πρώτες κιόλας Συνθήκες, με 

 
2 Σύμφωνα με το γλωσσάριο της Eur-Lex: Το δημοκρατικό έλλειμμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τα άτομα 

που ισχυρίζονται ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεών τους στερούνται δημοκρατικής 

νομιμότητας και ότι φαίνονται απρόσιτα στον απλό πολίτη, εξαιτίας της περιπλοκότητάς τους. Το πραγματικό δημοκρατικό 

έλλειμμα της ΕΕ φαίνεται να αφορά την απουσία ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής. Οι ψηφοφόροι της ΕΕ δεν θεωρούν ότι 

διαθέτουν αποτελεσματικό τρόπο να απορρίψουν μια «κυβέρνηση» που δεν τους ικανοποιεί και να αλλάξουν με κάποιον 

τρόπο την πορεία της πολιτικής ζωής και των πολιτικών. 
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αποτέλεσμα, τόσο στο Μάαστριχτ, στο Άμστερνταμ, στη Νίκαια, αλλά και στη Λισαβόνα, 

ο θεσμός αυτός να δεχτεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις (Hix, 2009, σελ.11-12). 

 

3.iii. Διαχρονική Εξέλιξη της Διαδικασίας Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 

Ειδικά όσον αφορά τις διαδικασίες αναθεώρησης που ακολουθούνται, από την πρώτη 

κιόλας ιδρυτική Συνθήκη το 1951 έως και σήμερα, η θέσπιση, αναθεώρηση ή τροποποίηση 

του περιεχομένου Συνθήκης, διενεργούνται μέσω μιας Διακυβερνητικής Διάσκεψης 

(Τσινισιζέλης, 2010, σελ.54). Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε τέτοια Διακυβερνητική Διάσκεψη 

προωθούνται τα συμφέροντα της κάθε πλευράς, αφού σε κάθε μια από τις Διακυβερνητικές 

Διασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν από το 1987 έως σήμερα, σκοπό αποτελεί η 

διεξαγωγή «ενός δομημένου διαλόγου» και μιας μεταρρυθμιστικής ατζέντας». 3  Το 

πρότυπο που ακολουθείται κάθε φορά για τις Διαδικασίες Λήψης Απόφασης εξαρτάται 

από τους στόχους που επιδιώκονται (Ιωακειμίδης, 2017, σελ.127). 

Η θεωρητική πλευρά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μπορεί να προσεγγιστεί και με την 

ανάλυση των διαχρονικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τη χάραξη πολιτικής, 

μέσω των αναθεωρήσεων των Συνθηκών. Σημαντική παράμετρος για τον σκοπό αυτό είναι 

ότι η πολιτική της ΕΕ είναι «πολύπλοκη, ως εκ τούτου απαιτεί έναν συνδυασμό από πολλές 

και διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις…θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι διαφορετικά είδη 

θεωριών ταιριάζουν σε διαφορετικά κομμάτια του παζλ της ΕΕ». Με αυτή την έννοια, θα 

πρέπει να θεωρούνται δυνητικά συμπληρωματικές και να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά.  

(Nugent, 2012, σελ.603-604). 

 

3 Αυτός ο ευρύτερης εμβέλειας διάλογος και η διαπραγμάτευση μεταξύ των κ-μ προέκυψε ως ανάγκη από τις 

διαδοχικές διευρύνσεις. Η ένταξη ολοένα και περισσότερων κρατών επέβαλε την επανεξέταση των στόχων, του 

ευρύτερου σκοπού, της τελεολογίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των θεσμών που την εκπροσωπούν και 

την προωθούν (Ιωακειμίδης,2017,σελ.123).  
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Παρατηρώντας την πορεία των Συνθηκών στον χρόνο, ιδιαίτερα δε τις Αναθεωρήσεις που 

τις πλαισιώνουν, καθίσταται εμφανής η εξέλιξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης4. Αυτή η συχνή αναθεώρηση των Συνθηκών είναι μια εκδήλωση συνεχούς 

εξέλιξης της Ένωσης, με κοινό χαρακτηριστικό όλων των Αναθεωρητικών Διαδικασιών την 

επιδίωξη της μετατροπής της οικονομικής ένωσης, σε μια άλλη πιο εκτεταμένη μορφή 

πολιτικής ένωσης (Τσινισιζέλης, 2010 ; Nugent, 2012 ; Hix, 2009). 

Αναλυτικότερα, η κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods και η διεύρυνση με την 

ένταξη της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, προκάλεσαν ως συγκυρίες την 

ανάγκη για αναθεώρηση των Συνθηκών της Ρώμης [ΕΟΚ & ΕΚΑΕ], με την υπογραφή της 

Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, το 1987, ( η ΕΕΠ, είναι η πρώτη αναθεώρηση της 

Συνθήκης της Ρώμης). Επίκεντρο αυτής της τροποποίησης αποτέλεσε η εξεύρεση λύσης 

για την αντιμετώπιση του έντονου αμερικανο- ιαπωνικού ανταγωνισμού5 (Τσινισιζέλης, 

2010, σελ.48). Στην ΕΕΠ, αναγνωρίζεται μια διαδικασία αναθεώρησης με έντονα στοιχεία 

νεολειτουργισμού6. Πιο ειδικά, με την ΕΕΠ, (1987), η θεσμική διάσταση της κοινότητας, 

επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με δεδομένο 

ότι απαιτούνταν πλέον η διαδικασία συναίνεσης για τη σύναψη συμφωνίας διεύρυνσης ή 

σύνδεσης με νέα κράτη (Τσινισιζέλης, 2010, σελ.46). Παράλληλα θεσπίστηκε η 

διαδικασία συνεργασίας, η οποία παρείχε τη δυνατότητα, μέσω απόφασής του με 

πλειοψηφία, το ΕΚ να μην αποδέχεται μια απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών, 

επιτρέποντας έτσι τη διπλή ανάγνωση της προτεινόμενης νομοθεσίας, ενώ θα μπορούσε να 

προβαίνει σε περιορισμένες τροποποιήσεις των προτάσεων της Επιτροπής. Με αυτόν τον 

 
4 Οι Συvθήκες επιβεβαιώνουν τα προοδευτικά βήματα της ενοποιητικής διαδικασίας, αφού ανάλογα με την 

κάθε πολιτική συγκυρία αλλά και με βάση της εθνικές κυβερνητικές προτιμήσεις και το είδος των υπό 

διαπραγμάτευση πολιτικών, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εκφράζεται διαφορετικά. 
5 Με την ΕΕΠ, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπαίνει σε μια νέα τροχιά, αφού θέτει συγκεκριμένους στόχους για 

την εδραίωση της εσωτερικής αγοράς, έως το 1992, ενώ παράλληλα καθορίζει νέους στόχους σε τομείς όπως 

το περιβάλλον, η έρευνα και η τεχνολογία. 
6 προσεγγίζει την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με την έννοια της εκχύλισης σε λειτουργικό και πολιτικό επίπεδο. 

Για παράδειγμα η αλληλοσύνδεση των οικονομιών των εθνικών κ-μ είναι λειτουργικό αποτέλεσμα ενώ 

πολιτική εκχύλιση λαμβάνει χώρα στην περίπτωση της οικονομικής ολοκλήρωσης , π.χ. ΟΝΕ. (Nugent,2012, 

σελ.588). 
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τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε ισότιμος εταίρος του Συμβουλίου των Υπουργών 

στο νομοθετικό έργο (Τσινισιζέλης, 2010, συνδυαστικά σελ. 50 και σελ.143)7.  

Το 1993, οι πολιτικές συνθήκες της περιόδου (1987 = η υπογραφή της ΕΕΠ, το 1989 = η 

κατάρρευση κουμμουνιστικών καθεστώτων ΚΑ Ευρώπης, το 1990= η επανένωση 

Γερμανίας) οδήγησαν στην αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, διαδικασία που 

προβλέπεται στο σώμα του κειμένου της (Τσινισιζέλης , 2010, συνδυαστικά ενότητες 2.3, 

2.4, 2.5, σελ.46-56)8. Ουσιαστικά, με την υπογραφή της ΣΕΕ –[Μάαστριχτ], η Ε.Ε. δε 

διαθέτει θεσμικά όργανα, αλλά διατηρεί αυτά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Τσινισιζέλης, 

2010, σελ.46-56). Η Συνθήκη του Μάαστριχτ προσδιόρισε μια πολιτική με υπερεθνικά 

χαρακτηριστικά 9στο θέμα του εκλογικού συστήματος, που αποτυπώνουν στοιχεία ενός 

«ομοσπονδιακού – φεντεραλιστικού» 10  μοντέλου-και πιο συγκεκριμένα μιας μορφής 

«συνεργατικού φεντεραλισμού» (Nugent, 2012, σελ.577) . παράλληλα, με τη Συνθήκη 

του Μάαστριχτ αναβαθμίστηκε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την επέκταση 

της ισχύουσας διαδικασίας συναίνεσης σε σημαντικούς τομείς. Συνεπώς, στο Μάαστριχτ 

οι διαδικασίες παραπέμπουν περισσότερο στον διακυβερνητισμό11, με την αναβάθμιση 

 
7 Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας αυτής παρέμενε περιορισμένο, ενώ, σε περίπτωση διαφωνίας, 

το Συμβούλιο των Υπουργών είχε τον τελευταίο λόγο. 
8 Είναι αναθεωρητική των προηγούμενων Συνθηκών, περιλαμβάνει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τρείς πυλώνες: την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας 

(ΚΕΠΠΑ) , τη συνεργασία σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ όλοι εφαρμόζουν τους 

ίδιους θεσμικούς κανόνες και πλαίσια οργάνωσης και λειτουργίας. 
9  [τροποποίησε το άρθρο 138] και έδωσε δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της άσκησης του 

δικαιώματος Σύμφωνης Γνώμης με την πρόταση του Συμβουλίου για ομοιόμορφο εκλογικό σύστημα. 
10 Η εξουσία κατανέμεται ανάμεσα στα κεντρικά όργανα λήψης αποφάσεων (Επιτροπή, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο κ.λπ.) και τα περιφερειακά όργανα λήψης αποφάσεων (οι κυβερνητικές αρχές στα κράτη-μέλη). 

Η ΕΕ διαθέτει ορισμένα ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά διότι η εξουσία κατανέμεται ανάμεσα στα κεντρικά 

όργανα λήψης αποφάσεων (Επιτροπή, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ.) και τα περιφερειακά όργανα 

λήψης αποφάσεων (οι κυβερνητικές αρχές στα κράτη-μέλη). Η φύση της κατανομής προσδιορίζεται σε 

συνταγματικά κείμενα (στις Συνθήκες) και υπάρχει μια ανώτατη δικαστική αρχή (τα Δικαστήρια της ΕΕ) 

εξουσιοδοτημένη να αποφαίνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαφορές σχετικά με την κατανομή της 

εξουσίας, ενώ και τα δύο επίπεδα διαθέτουν σημαντικές εξουσίες και αρμοδιότητες σε τομείς δημόσιων 

πολιτικών, με το κεντρικό επίπεδο να έχει αρμοδιότητες κυρίως, στην οικονομική σφαίρα (Nugent, 2012, 

σελ.577). 
11 εξηγεί την κατεύθυνση και τον ρυθμό της διαδικασίας ολοκλήρωσης κυρίως παραπέμποντας στις αποφάσεις 

και στις ενέργειες των κυβερνήσεων των ευρωπαϊκών κρατών με βάση το εθνικό συμφέρον(Nugent, 2012, 

σελ.589) 
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του ΕΚ να περιλαμβάνει και την επέκταση της διαδικασίας συνεργασίας σε νέους τομείς, 

ενώ δημιουργούνταν και η νέα διαδικασία συναπόφασης (Τσινισιζέλης, 2010, σελ.144) η 

οποία επέτρεπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεσπίζει πράξεις από κοινού με το 

Συμβούλιο των Υπουργών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της διαδικασίας 

διαβούλευσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών με 

σκοπό την αναζήτηση συμφωνίας12. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πεδίο εφαρμογής της 

διαδικασίας αυτής, περιοριζόταν αυστηρά σε ορισμένα μέτρα που αφορούσαν την ενιαία 

εσωτερική αγορά13. (Τσινισιζέλης, 2010,σελ.143-144 και Hix, 2009, σελ.9-12). 

Μια ακόμη Διακυβερνητική Διάσκεψη έλαβε χώρα στο Άμστερνταμ, το 1996 στην οποία 

οι κυβερνήσεις των κ-μ διαπραγματεύονται μεταξύ τους για να έρθουν σε συμφωνία σε 

διάφορους τομείς. Σε πλαίσιο θεσμικής ολοκλήρωσης, στο Άμστερνταμ δεν έγιναν 

σημαντικά βήματα γι’ αυτό και η Νίκαια [2001] ασχολήθηκε με τα «Amsterdam's 

Leftovers14», δηλαδή με τη μεταρρύθμιση των ρόλων των κεντρικών οργάνων της Ε.Ε., 

που λόγω της διεύρυνσης με πολλές χώρες της  ανατολικής Ευρώπης ήταν αναγκαία. Με 

τη συνθήκη της Νίκαιας αποδόθηκε στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το δικαίωμα προσφυγής 

στο ΔΕΚ (Τσινισιζέλης, 2010, σελ.54). Με τη ΣΑΜ [Συνθήκη Άμστερνταμ], η διαδικασία 

συνεργασίας περιορίστηκε και επεκτάθηκε η διαδικασία συναπόφασης, ως βασική 

νομοπαραγωγική διαδικασία. Κυρίως ασχολείται με ζητήματα που δεν είναι κρίσιμης 

σημασίας για την συνέχεια της ευρωπαϊκής ενοποίησης – «άτολμη Συνθήκη»  

(Τσινισιζέλης, 2010, σελ.144).  

Οι Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και αργότερα της Λισαβόνας 

έκαναν σημαντικά βήματα προς την ενσωμάτωση της αρχής της δημοκρατικής 

 
12 Η συμφωνία αυτή έπρεπε να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο των Υπουργών και με την 

απόλυτη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση δεν θα θεωρούνταν 

εγκεκριμένη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είχε τον τελευταίο λόγο. 
13 η οποία ήδη καλυπτόταν από τη διαδικασία συνεργασίας, καθώς και σε μέτρα που αφορούσαν την ελευθερία 

διακίνησης και εγκατάστασης, την υγεία, την έρευνα, το περιβάλλον, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό 
14 Η ΔΔ του 2000 είχε ως σκοπό την αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων που θα έπρεπε να είχαν αναθεωρηθεί 

κατά την προηγούμενη ΔΔ, «τα υπόλοιπα του Άμστερνταμ». 
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νομιμότητας στο θεσμικό σύστημα της ΕΕ, ενισχύοντας τις αρμοδιότητες του 

Κοινοβουλίου και διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας συναπόφασης. 

 

3.iv. Η Διαφοροποίηση της ΔΜΕ σε σχέση με τις Προηγούμενες 

Συνθήκες 

 

 

Nugent, 2012, σελ.594, Παγουλάτος, 2021 , Ιωακειμίδης, 2017, σελ.19-20 

Οι Μεγάλου εύρους θεωρίες του νεολειτουργισμού και του διακυβερνητισμού μπορούν να 

ερμηνεύσουν τη διαδικασία Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνολικά. Προκειμένου να 

εξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας του διακυβερνητικού συστήματος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε επιμέρους πτυχές του, θεωρείται απαραίτητη και η συμπερίληψη- συνδυασμός  

πιο σύγχρονων προσεγγίσεων. Για τον σκοπό αυτό, καταλληλότερες θεωρούνται οι 

ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΘΕΩΡΙΕΣ, δηλαδή ο νεοθεσμισμός και τα δίκτυα πολιτικής 

(Nugent, 2012, σελ.594). 

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, που διεξάγεται αυτή την περίοδο στην Ε.Ε. 

φαίνεται να μπορεί να προσεγγιστεί με συνδυασμό θεωριών, μιας παραδοσιακής- μεγάλου 

εύρους θεωρίας, του νεολειτουργισμού και δύο πιο σύγχρονες, μεσαίου εύρους, τη 

νεοθεσμική και την προσέγγιση των δικτύων πολιτικής ( Nugent, 2012, σελ.596). Οι 

επιρροές του νεολειτουργισμού αποτυπώνονται στον υπερεθνικό χαρακτήρα της 

διαβούλευσης, της ευρύτερης συζήτησης για θέσπιση «πιο νομιμοποιημένων αποφάσεων, 

στη βάση της αποδοχής των ευρωπαίων πολιτών».  (Ιωακειμίδης, 2017, σελ.19-20).  

Η ΔΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΤΑΙ θεωρητικά [φιλοσοφικά- αξιακά], με τη νέα αυτή θεσμική 

πρωτοτυπία της από τις προηγούμενες, αφού μπορεί να προσεγγιστεί ως μία διαδικασία η 

οποία διαμορφώνεται από τους θεσμούς με έναν πολύ ευρύτερο τρόπο. Αυτός ο τρόπος 

περιλαμβάνει ένα πλούσιο πλέγμα τυπικών [συνεργασία και των 3 βασικών θεσμών] και 

άτυπων διαδικασιών [όπως ψηφιακή πλατφόρμα,  εκδηλώσεις ομάδες πολιτών και άλλων 
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φορέων] ( Nugent, 2012, σελ.596). Περαιτέρω, με τη ΔΜΕ, ο ανοικτός διάλογος, η ευρεία 

διαβούλευση και η διαπραγμάτευση γίνονται με έναν καινοτομικό, πρωτοποριακό τρόπο, 

στον οποίο καλούνται να συμμετάσχουν πολίτες, αλλά και ομάδες συμφερόντων για να 

συζητήσουν με τους θεσμούς και να καταλήξουν στη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών, που 

θα θεμελιώνονται στη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση (Nugent, 2012, σελ.598 ; 

Παγουλάτος, 2021). Επιπλέον, η ΔΜΕ με την τριμερή εκπροσώπηση επιδιώκει να θέσει 

τις βάσεις για μια πορεία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που αναφέρεται όχι σε έναν μόνο 

τομέα πολιτικής, αλλά σε ένα σύνολο ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες δεν γνωρίζουν πώς λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφά σεις που 

αφορούν τους ίδιους και τις χώρες τους, με συνέπεια να θεωρούν ότι υπάρχει έλλειμμα διαφάνειας 

και δημοκρατίας στην άσκηση πολιτικής εξουσίας στην ΕΕ. Η  θέσπιση διαλόγου μεταξύ της 

κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της  ΕΕ αποσκοπεί στην ουσιαστική 

ενημέρωση των πολιτών αλλά και στη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το δημοκρατικό έλλειμμα. 

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα δημιουργήσει έναν νέο χώρο συζήτησης με 

τους πολίτες όπου θα εξετάζονται οι προκλήσεις και οι προτεραιότητες της Ευρώπης. 

Ευρωπαίοι πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και από όλες τις γωνιές της Ένωσης 

θα παίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Η ΔΜΕ είναι 

ένα κοινό εγχείρημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, που δρουν ως ισότιμοι εταίροι μαζί με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και μια άσκηση εστιασμένη στους πολίτες, από τη βάση προς την κορυφή, ώστε οι 

Ευρωπαίοι να μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με το τι αναμένουν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα προσπαθήσουν επίσης να 

προσεγγίσουν τους πολίτες και να προαγάγουν ευρύτερες, διαδραστικότερες και 

δημιουργικότερες μορφές συνεργασίας. (Κοινή Δήλωση για τη ΔΜΕ, Παγουλάτος, 2021).  
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