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Η δεκνθξαηηθή νπηζζνρώξεζε ηωλ θξαηώλ κειώλ θαη ν ξόινο ηεο Επξωπαϊθήο 

Έλωζεο 

 

1. Από ην δεκνθξαηηθό έιιεηκκα ηεο ΕΕ ζην δεκνθξαηηθό έιιεηκκα ηωλ θξαηώλ 

κειώλ 

 

Άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε  

 «Η Ένωζη βαζίζεηαι ζηιρ αξίερ ηος ζεβαζμού ηηρ ανθπώπινηρ αξιοππέπειαρ, 

ηηρ ελεςθεπίαρ, ηηρ δημοκπαηίαρ, ηηρ ιζόηηηαρ, ηος κπάηοςρ δικαίος και ηος ζεβαζμού 

ηων ανθπώπινων δικαιωμάηων, ζςμπεπιλαμβανομένων ηων δικαιωμάηων ηων 

πποζώπων πος ανήκοςν ζε μειονόηηηερ». 

 

 

2012 

Jose Manuel Barroso  

«Aςξανόμενερ απειλέρ ζε κάποια κπάηη μέλη καηά ηος νομικού και δημοκπαηικού 

ιζηού». 

 

2013  

Viviane Reding  

«Σςζηημαηικά πποβλήμαηα με ηο κπάηορ δικαίος». 

 

2. Οη κεραληζκνί ηεο ΕΕ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηα θξάηε κέιε 

 

2.1. Σν ζηάδην πξηλ ηελ έληαμε 

 

Ζ πλζήθε γηα ηελ ΔΔ νξίδεη φηη θάζε επξσπατθή ρψξα κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε 
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γηα έληαμε εάλ ζέβεηαη ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο ηεο ΔΔ θαη έρεη δεζκεπηεί γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπο. 

«Κξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο»  

ηαζεξνί ζεζκνί πνπ εγγπψληαη ηε δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ, ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ.  

Εμεπξωπαϊζκόο  (Europeanization) 

 

 

2.2. Πξνζθπγή θαηά θξάηνπο κέινπο  

 

 Ννκηθέο δηαδηθαζίεο ελαληίνλ θξάηνπο κέινπο πνπ απνηπγράλεη λα 

ζπκκνξθσζεί κε ην δίθαην ηεο ΔΔ, πξσηνγελέο θαη παξάγσγν. 

 Μφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ην δίθαην ηεο ΔΔ. 

 Όρη ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ απφ 

θξάηνο κέινο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ. 

 Δμαηξεηηθά αξγέο δηαδηθαζίεο. 

 

 

2.3. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Επξωπαϊθή Έλωζε 

 

Γχν κεραληζκνί : 

1. Μεραληζκφο πξφιεςεο φηαλ ππάξρεη «ζαθήο θίλδπλνο ζνβαξήο 

παξαβίαζεο» ησλ θνηλψλ αμηψλ απφ θάπνην θξάηνο κέινο 

2.  Μεραληζκφο επηβνιήο θπξψζεσλ γηα «ζνβαξή θαη δηαξθή παξαβίαζε» ησλ 

θνηλψλ αμηψλ  

Γπλαηφηεηα επηβνιήο θπξψζεσλ 
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2.4. Ήπηα ηζρύο θαη πνιηηηθή πίεζε 

 

 Παξεκβάζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 εκαληηθφο ν ξφινο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

 Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (Fundamental Rights 

Agency) 

 Xξεκαηνδνηηθή ζηήξημε γηα δξαζηεξηφηεηεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ  

 

 

 

3.1. Απζηξία 1999: πκκεηνρή αθξνδεμηνύ θόκκαηνο ζηελ θπβέξλεζε 

 

 «Εήηεκα Haider» - πξνάγγεινο ηνπ πξνιεπηηθνχ κεραληζκνχ 

 Γεχηεξν θφκκα ζηηο εζληθέο εθινγέο αλαδείρζεθε ην Κφκκα ηεο Διεπζεξίαο 

(FPÖ) - θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ καδί κε ην θεληξνδεμηφ Λατθφ Κφκκα 

(ÖVP)  

 πληνληζκέλεο κνλνκεξείο θηλήζεηο ησλ 14σλ θξαηψλ κειψλ: 

 δηαθφπεθαλ νη δηκεξείο επίζεκεο επαθέο ζε πνιηηηθφ επίπεδν κε ηε λέα 

θπβέξλεζε,  

 νη πξεζβεπηέο ηεο Απζηξίαο ζηηο πξσηεχνπζεο ηεο ΔΔ, γηλφληνπζαλ 

δεθηνί κφλν ζε ηερληθφ επίπεδν θαη  

 δελ ππήξρε ππνζηήξημε γηα ηνπο Απζηξηαθνχο ππνςεθίνπο ζε ζέζεηο 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ  

 Αλαθνξά «επηηξνπήο ζνθψλ» - άξζε θπξψζεσλ 
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3.2. Ιηαιία 2004: πνιπθωλία ηωλ κέζωλ ελεκέξωζεο  

 

 Τπεξζπγθέληξσζε ησλ ΜΜΔ 

 πγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 

 Πηέζεηο ζε αλεμάξηεηα ΜΜΔ 

 Απνδπλάκσζε, ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πνιηηψλ ζηελ πινπξαιηζηηθή 

πιεξνθφξεζε  

 Ζ πιεηνςεθία ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

ζχληνκα απνδείρζεθε απξφζπκε λα δψζεη ζπλέρεηα  

 

3.3. Γαιιία 2010: Μαδηθέο Απειάζεηο 

 

 Σν «δήηεκα ησλ Ρνκά» (l’affaire des Roms) 

 Γηάιπζε παξάηππσλ νηθηζκψλ, θαη απέιαζε ζηα θξάηε πξνέιεπζήο ηνπο  

 Έληαζε ηδηαίηεξεο νμχηεηαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο 

Γαιιηθήο θπβέξλεζεο 

 Απεηιή γηα πξνζθπγή θαηά παξάβαζεο 

 Γηαηάμεηο πεξί Δπξσπατθήο ηζαγέλεηαο, Οδεγία γηα ηελ Διεχζεξε Κπθινθνξία 

Πξνζψπσλ  

 Ζ Γαιιία ηξνπνπνίεζε ηε λνκνζεζία ηεο – ε Δπηηξνπή δελ έδσζε ζπλέρεηα 

 Αλαδξνκηθφο ραξαθηήξαο ηεο παξέκβαζεο ηεο ΔΔ  

 

 

3.4. Οπγγαξία 2011: θίλδπλνο γηα ην θξάηνο δηθαίνπ 

 

 Δθινγέο ηνπ 2010 - Κπβέξλεζε ηνπ Viktor Orbán – ηζρπξή Κνηλνβνπιεπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ FIDESZ 
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 Πξνεηνηκαζία ελφο λένπ ζπληάγκαηνο  

 Πεξηφξηδε ηελ ηππηθή πιεηνςεθία ζηε Βνπιή 

 Πεξηφξηζε ηελ αλεμαξηεζία ησλ ηξηψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ 

Γηακεζνιαβεηψλ 

 Γξαθφληεηνη λφκνη γηα ηα ΜΜΔ 

 Αλεμαξηεζία ησλ Γηθαζηεξίσλ 

 Αλεμαξηεζία ηεο Κεληξηθήο Δζληθήο Σξάπεδαο 

 Αλεμαξηεζία ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

 Διεπζεξία ηεο Θξεζθεπηηθήο πλείδεζεο  

 

ηξαηεγηθή ζπζηεκαηηθήο θαηάιεςεο ηνπ θξάηνπο, έηζη ψζηε ην θφκκα αλ θαη ζα 

κπνξνχζε πεξηζηαζηαθά λα ράζεη ηηο εθινγέο, δελ ζα έραλε πνηέ ηελ εμνπζία  

 

 Ζ ΔΔ δελ εκπιέρηεθε κε ηα επξχηεξα ζπληαγκαηηθά ζέκαηα, ηεο Οπγγαξίαο 

αιιά εμέηαδε ηελ θαηάζηαζε ζηελ Οπγγαξία «θπξίσο σο ζέκα ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»  

 Μίγκα πνιηηηθψλ πηέζεσλ θαη λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ  

 

 Αληαιιαγή επηζηνιψλ κε ηελ νπγγξηθή θπβέξλεζε γηα ηα ΜΜΔ, πέηπρε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο 

 Ζ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ δηαπξαγκαηεχηεθαλ ηελ θαηαβνιή  νηθνλνκηθήο βνήζεηαο 

ππφ ηνλ φξν ηεο  απνθαηάζηαζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο.  

 

 

Πξνζθπγέο θαηά παξάβαζεο 

 

 Αλεμαξηεζία δηθαζηηθνύ ζώκαηνο 
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 C-286/12- παξαβίαζε  Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ - παχζε κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 62νπ έηνπο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

δηθαζηψλ  

 Αλεμαξηεζία επνπηηθώλ αξρώλ πξνζηαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ  

 C-288/12 - εθθξεκεί 

 

 

3.5. Ρνπκαλία 2012: ζπληαγκαηηθή θξίζε  

 

 Πνιηηηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ρψξαο θαη ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο δεκνθξαηίαο ηεο ρψξαο.  

 Γηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο κε ζθνπφ ηελ επηθχξσζε ηεο απνπνκπήο ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο  

 Γηα λα επηθπξσζεί ην απνηέιεζκα ελφο δεκνςεθίζκαηνο είλαη απαξαίηεην ην 

θαηψηεξν επίπεδν ζπκκεηνρήο ηνπ 50% ησλ εγγεγξακκέλσλ ςεθνθφξσλ. 

 

 Ζ θπβέξλεζε ηεο Ρνπκαλίαο εμέδσζε κία ζεηξά δηαηαγκάησλ έθηαθηεο 

αλάγθεο 

 Αθαίξεζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, 

 Σξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ γηα ηα δεκνςεθίζκαηα ψζηε λα απαηηείηαη ε 

πιεηνςεθία ησλ ςεθηζάλησλ 

 Καζαίξεζε ηνπ «πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε»  

 Καζαίξεζε ησλ Πξνέδξσλ ησλ δχν σκάησλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ  

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ ελεξγνπνίεζε ηνλ κεραληζκφ ηνπ άξζξνπ 7, αιιά 

πξνηίκεζε ηνλ δξφκν ησλ πνιηηηθψλ πηέζεσλ 

 εκαληηθφ «εξγαιείν» πνιηηηθήο πίεζεο απνηέιεζε ν εηδηθόο κεραληζκόο 

ζπλεξγαζίαο θαη ειέγρνπ (CVM)  
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 Λίζηα 11 κέηξσλ πνπ ε Δπηηξνπή έθξηλε αλαγθαία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ ζηε Ρνπκαλία  

 Σν πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Ρνπκαλίαο αθχξσζε ην δεκνςήθηζκα γηα 

ηελ θαζαίξεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο. Παξφιν πνπ πεξηζζφηεξνη απφ 

ην 87% ησλ ςεθνθφξσλ ηάρζεθαλ ππέξ ηεο θαζαίξεζήο ηνπ, δελ επηηεχρζεθε 

ην θαηψηεξν επίπεδν ζπκκεηνρήο. 

 

4. Αμηνιόγεζε  

 

 Σν άξζξν 7 ηεο πλζήθεο είλαη «ζθχινο πνπ δελ δαγθψλεη». 

 Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7 είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα 

ηθαλνπνηεζνχλ.  

 Έληνλα πνιηηηθφο ραξαθηήξαο. 

 Ζ δεκνθξαηηθή νπηζζνρψξεζε ησλ θξαηψλ κειψλ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί 

ζην πιαίζην ηεο ΔΔ κφλν απνζπαζκαηηθά. 

 

5. Πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ 

 

 Δπηηξνπή ηεο Κνπεγράγεο  

 Μεραληζκφο Ruiz Zaprano  

 Δπέθηαζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

ΔΔ 

 πλέξγηεο κε άιινπο Οξγαληζκνχο 

 

 

Η Επξωπαϊθή Επηηξνπή 

COM (2014) 158 final 

 θαζηέξσζε ελφο κεραληζκνχ, ν νπνίνο δελ απαηηεί ηξνπνπνίεζε ησλ 
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πλζεθψλ 

 βαζίδεηαη ζην δηάινγν κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο 

θαη ζηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ   

 


