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1. Εηζαγσγή 

Η Δπξσπατθή Έλσζε μεθίλεζε σο νηθνλνκηθφ εγρείξεκα, κε πνιηηηθνχο φκσο 

ζηφρνπο, απφ ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο ειίη θαη ρσξίο ηελ άκεζε λνκηκνπνίεζε ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηψλ. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο φπσο 

επίζεο θαη ν ηξφπνο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ έρεη πξνθαιέζεη εξσηεκαηηθά θαηά 

θαηξνχο ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηηθφηεηα θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηεο 

επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο. Σν δήηεκα ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ ήηαλ έλα απφ ηα θαίξηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο 

αλαζεσξεηέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο ΔΔ.  

 

2. Δηαηάμεηο πεξί δεκνθξαηηθώλ αξρώλ 

ηνλ ηίηιν ΙΙ, δηαηάμεηο πεξί δεκνθξαηηθψλ αξρψλ, ηεο πλζήθεο ΔΔ, ε ΔΔ 

δεζκεχεηαη λα ιεηηνπξγήζεη κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο:  Οξίδεη ηα 

δεκνθξαηηθά ζεκέιηα ηεο Έλσζεο ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε ηξεηο αξρέο 1) αξρή ηεο 

δεκνθξαηηθήο ηζφηεηαο 2) αξρή ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο 3) αξρή ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο. 

 

3. Αξρή ηεο δεκνθξαηηθήο ηζόηεηαο 

ην άξζξν 9 αλαπηχζζεηαη ε αξρή ηεο δεκνθξαηηθήο ηζφηεηαο. Με ηελ αξρή 

απηή θαζηεξψλεηαη ε ηζφηεηα  φισλ ησλ  πνιηηψλ έλαληη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο 

Έλσζεο. Με απηφ λνείηαη ε πνιηηηθή ηζφηεηα. Γειαδή νη επξσπαίνη πνιίηεο ζα 

απνιακβάλνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζε ζπκκεηνρηθνχο ζεζκνχο θαη δηαζθαιίδεηαη ε 

ηζφηηκε κεηαρείξηζε ηνπο, θαζψο θαη ε ηζφηηκε πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία (δηαθάλεηα). Η έλλνηα ηεο ηζφηεηαο επεθηείλεηαη θαη ζηελ ίζε 

κεηαρείξηζε ησλ θξαηψλ κειψλ, ησλ δηάθνξσλ επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ, ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ, ζηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ θ.α
1
. 

                                                 
1
 Βι. Πιηάθνο Α.Γ., Τν Δίθαην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ,ζεζκηθό θαη νπζηαζηηθό Δίθαην, Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, Αζήλα  2012, ζει. 80-81, θαη Κξεηηθφο Μ., Άξζξν 9, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σπλζήθε ΕΕ & 

ΣΛΕΕ Καη’ άξζξν εξκελεία, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 47.  
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4. Αξρή ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο  

Η αξρή ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο αλαπηχζζεηαη ζην άξζξν 10. ην 

άξζξν απηφ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο παξαδφζεηο κηαο δεκνθξαηίαο σο παξαδφζεηο 

ηεο Έλσζεο. Τπάξρεη ζαθήο αλαθνξά άκεζεο εθπξνζψπεζεο ησλ πνιηηψλ ζην 

επίπεδν ηεο ΔΔ κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ.  

Η αληηπξνζσπεπηηθή αξρή πθίζηαηαη ζε δπν δηαδηθαζίεο ζηε ΔΔ. 

1) ηελ άκεζε εθπξνζψπεζε ησλ πνιηηψλ κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζπλερψο δηεπξχλνληαη.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην επξσπατθφ θνηλνβνχιην είλαη ν πην άκεζνο ζεζκφο ζηνλ 

Δπξσπαίν πνιίηε, δηφηη απνηειείηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ πνιηηψλ. Οη ίδηνη 

έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. Μέζσ ηνπ ζεζκνχ απηνχ απμάλεηαη 

ε δεκνθξαηηθφηεηα ηεο ΔΔ αθνχ κεηαηίζεληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο 

ζηνλ απιφ πνιίηε. (λνκνζεηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά θαζήθνληα)
2
. 

Γεκνθξαηηθφ έιιεηκκα παξαηεξείηαη ιφγσ έιιεηςεο ηζφηεηαο ζε φηη αθφξα ζηελ 

ςήθν ησλ πνιηηψλ θαζψο ηα θξάηε-κέιε κε ηνλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ 

ππνεθπξνζσπνχληαη (αλαινγηθή εθπξνζψπεζε ησλ πνιηηψλ θαηά θζίλνπζα ηάμε)
3
. 

2) ηελ έκκεζε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ (θπβεξλήζεηο-αξρεγνί θξαηψλ) φπνπ ηα κέιε είλαη 

εθιεγκέλα απφ ηνπο επξσπατθνχο ιανχο εληφο ησλ εζλψλ θξαηψλ άξα θαη 

δεκνθξαηηθά ππφινγνη ζηα θνηλνβνχιηα. 

εκαληηθή είλαη θαη ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

νπνίνπ ηα κέιε είλαη δεκνθξαηηθά ππεχζπλνη ζηα δηθά ηνπο εζληθά θνηλνβνχιηα. Ο 

ζεζκφο απηφο απνηειεί έκκεζν ηξφπν εθπξνζψπεζεο.  

 Ωζηφζν, πνιιέο θνξέο ην πκβνχιην ιεηηνπξγεί απνθνκκέλν θαη ρσξίο λα 

ππνβάιιεηαη ζε ηαθηηθφ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν. Δπηπιένλ νη εθπξφζσπνη ησλ 

θξαηψλ δχλαηαη νξηζκέλεο θνξέο λα είλαη κε εθιεγκέλνη απφ ηνπο επξσπατθνχο 

ιανχο (Δπηηξνπέο ηνπ πκβνπιίνπ). Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, κεηά ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, δηεπξχλζεθε ην θάζκα 

ησλ δεηεκάησλ γηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε εηδηθή πιεηνςεθία έλαληη ηεο 

νκνθσλίαο. Σέινο, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην είλαη ην φξγαλν εθπξνζψπεζεο ησλ 

                                                 
2
 Σν επξσθνηλνβνχιην έρεη λνκηθά θαη δεκνζηνλνκηθά θαζήθνληα θαη ηαπηφρξνλα ςεθίδεηαη άκεζα 

απφ ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο . Βι. Πιηάθνο Α.Γ., φ.π., ζει. 205-206 
3
 Ό.π., ζει 200-201  
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θξαηψλ κειψλ φκσο ε ζηάζκηζε ησλ ςήθσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ εληφο ηνπ Δπξσπατνχ πκβνπιίνπ απνηειεί πιήγκα ζηε 

δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο ΔΔ
4
. 

3) Κξίζηκν ξφιν παίδνπλ θαη ην πνιηηηθά θφκκαηα ζηελ δεκνθξαηηθή δσή ηεο 

Δπξψπεο αθνχ «πνιηηηθνπνηνχλ» θαη δηακνξθψλνπλ κηα πνιηηηθή επξσπατθή 

ζπλείδεζε. Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο εθθξάδνπλ θαη πξνσζνχλ ηα αηηήκαηα θαη 

ζπκθέξνληα ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη ζηα φξηα ελφο θξάηνπο 

αιιά εμαπιψλνληαο ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο παλεπξσπατθά
5
. 

Όκσο ε ακεζφηεηα θαη γλεζηφηεηα ηεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ πνιηηψλ ηεο 

Έλσζεο παξακέλεη ζε επίπεδν απιήο πνιηηηθήο δηαθήξπμεο θαζψο δελ πθίζηαηαη 

επξσπατθφο δήκνο θαη εληαίν επξσπατθφ πνιηηηθφ αθξναηήξην. Δπίζεο ηα επξσπατθά 

πνιηηηθά θφκκαηα δελ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ελνπνίεζεο θαη εκθαλίδνληαη αδχλακα ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ππεξεζληθήο 

πνιηηηθήο ζπλείδεζεο θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ (ε ζπκκεηνρή ζηηο 

εθινγέο ηνπ επξσθνηλνβνπιίνπ παξνπζηάδεη πησηηθέο ηάζεηο θαη γίλεηαη κε θξηηήξηα 

εζληθά θαη θνκκαηηθά θαη φρη ζχκθσλα κε επξσπατθά πνιίηηθα πξνγξάκκαηα)
6
.  

 

5. Αξρή ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο  

Η αξρή ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο αλαπηχζζεηαη ζην άξζξν 11. Οη 

πξψηεο 3 παξάγξαθνη αθνξνχλ ηνλ δηάινγν κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο 

Έλσζεο θαη ησλ πνιηηψλ γηα ζέκαηα πνιηηηθήο ηεο ΔΔ.  Σα ζεζκηθά φξγαλα απαληνχλ 

ζηνπο πνιίηεο, δειαδή ζηηο  αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπο νξγαλψζεηο. 

Δηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 3 επηβάιιεηαη ε ππνρξέσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα 

δηάινγν κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κέζσ δηαβνπιεχζεσλ κε ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε Δπηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ 

κεξψλ απηψλ πξνηνχ ιάβεη ηελ απφθαζε ηεο. Άξα ππάξρεη ε λνκηθή βάζε γηα πην 

άκεζεο επαθέο κεηαμχ ηεο επηηξνπήο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ ππφ ηελ 

κνξθή δηαβνχιεπζεο. Τπάξρνπλ ήδε ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα φπσο ε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή επηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή ησλ πεξηθεξεηψλ. Η δηαβνχιεπζε απηή πξέπεη λα 

δηελεξγείηαη βάζε ηεο  δηαθάλεηα, ζπκκεηνρήο, ινγνδνζίαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

                                                 
4
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/nice_treaty/nice_treaty_council_el

.htm 
5
 Βι. Πιηάθνο Α.Γ., φ.π., ζει. 202-203. 

6
 Κξεηηθφο Μ., φ.π., ζει. 51-53. 
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ζπλνρήο
7
.  

Όια ηα φξγαλα ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο δηαχινπο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπο νξγαλψζεηο.  

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηαβνπιεχζεσλ είλαη ην «Η θσλή ζαο ζηελ Δπξψπε» θαη 

«Citizen’s Agora». (ρεηηθά κε ην «Η θσλή ζαο ζηελ Δπξψπε» κπνξείηε λα δείηε 

ζηνλ ηζηφηνπν ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο θαη γηα ην «Citizen’s Agora» ζηνλ ηζηφηνπν 

ηνπ επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ (δηαδξαζηηθή πιαηθφξκα ζπδήηεζεο). Όκσο ε 

ζεκαληηθφηεξε κνξθή ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο δειαδή ην δεκνςήθηζκα εθιείπεη 

ζηα πιαίζηα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ Έλσζε. Δπηπιένλ ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ επξσπατθή δηαθπβέξλεζε δελ 

θαζηεξψλεηαη σο αηνκηθφ δηθαίσκα αιιά σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνο ηα 

ζεζκηθά φξγαλα
8
. 

Οη δηαηάμεηο ηηο πλζήθεο επηηξέπνπλ ζηα άηνκα θαη ηηο νξγαλψζεηο λα 

ζρνιηάδνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ νξγάλσλ αιιά ε επηθνηλσλία απηή είλαη 

κνλφδξνκε απφ ηνπο πνιίηεο πξνο ηα ζεζκηθά φξγαλα θαζψο ηα δεχηεξα δελ 

ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ απάληεζε. Ο δηάινγνο θαη ε επξεία δηαβνχιεπζε 

ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν εκπινθήο ηζρπξψλ πνιηηηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ζε βάξνο 

ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο
9
. 

Η παξάγξαθνο 4 αλαθέξεηαη ζηελ Πξσηνβνπιία Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ (ΠΔΠ). 

Η ΠΔΠ είλαη κηα θαηλνχξηα ζπληαγκαηηθή αξκνδηφηεηα ησλ επξσπατσλ πνιηηψλ. Έλα 

εθαηνκκχξην Δπξσπαίνη πνιίηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηελ επηηξνπή ηελ 

ππνβνιή λνκνζεηηθήο πξφηαζεο. Άξα δηεπξχλεηαη ην πεδίν ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο 

θαη νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ εληαηηθφηεξα ζην δεκνθξαηηθφ γίγλεζζαη. 

Δίλαη νπζηαζηηθά έλα λέν κέηξν ζπκκεηνρήο, άκεζεο δεκνθξαηίαο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν νη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα αζθνχλ κεγαιχηεξε επηξξνή ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. 

Με ηελ ΠΔΠ νη πνιίηεο νπζηαζηηθά ζπκβάιινπλ ζηελ ράξαμε πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο, 

επηηειψληαο λνκνζεηηθφ έξγν (νδεγίεο, θαλνληζκνί). Η ελέξγεηα απηή ππνρξεψλεη ηελ 

επηηξνπή λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηεο ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη λα θξίλεη ηελ 

θξηζηκφηεηα ππνβνιήο θάπνηνπ λνκνζρεδίνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα δψζεη 

ζπλέρεηα ζηελ ΠΔΠ, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα αηηηνινγήζεη ζαθψο ηνπο ιφγνπο ηεο 

απφθαζεο ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ΠΔΠ δελ πεξηέρεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ 

                                                 
7
 Βι. Ρεγάθνπ κ., Άξζξν 11, εηο Υξηζηηαλφο B., Σπλζήθε ΕΕ & ΣΛΕΕ Καη’ άξζξν εξκελεία, Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 54. 
8
 Ό.π., ζει. 56. 

9
 Ό.π., ζει. 57. 
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αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη αθαηξεί ή κεηψλεη ηελ 

αξκνδηφηεηα λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία ζπλερίδεη λα θαηέρεη 

ην κνλνπψιην λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο. Δπηπιένλ ν ελσζηαθφο λνκνζέηεο έρεη ηελ 

ειεπζεξία απφξξηςεο ηεο ΠΔΠ θαη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε νη πνιίηεο δελ έρνπλ ην 

δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Δπνκέλσο ε Δπηηξνπή δελ ππνρξενχηαη λα 

ελεξγήζεη
10

. 

 

6. Ο ξόινο ησλ εζληθώλ θνηλνβνπιίσλ 

ην άξζξν 12 θαζηεξψλεηαη ν ελεξγφο ξφινο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ. πκθψλα κε ηελ λέα πλζήθε ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ζπκβάιινπλ 

ελεξγά ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο, κε ην λα ελεκεξψλνληαη, λα κεξηκλνχλ λα 

ηεξείηαη ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ζπκκεηέρνληαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο, ζπκκεηέρνληαο ζηελ δηαδηθαζία 

αλαζεψξεζεο ησλ πλζεθψλ, κε ηελ ελεκέξσζε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο 

πξνζρψξεζεο ζηελ ΔΔ θαη ιακβάλνληαο κέξνο ζηελ δηαθνηλνβνπιεπηηθή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.  

Γηα πξψηε θνξά, ζηελ λέα αλαζεσξεκέλε πλζήθε, ηα εζληθά θνηλνβνχιηα 

εμνπιίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη φηη ηα θνηλνβνχιηα ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ αλαζεψξεζε πλζεθψλ, 

κπνξνχλ λα ελαληησζνχλ ζε πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην θαη λα δεηήζνπλ κεηάβαζε απφ ηελ νκνθσλία ζε απμεκέλε πιεηνςεθία ή 

θαη λα δηαθσλήζνπλ κε κηα απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ. Δπίζεο ην 1/ 4 ησλ κειψλ ησλ 

εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ Δπηηξνπή αηηηνινγεκέλε γλψκε 

πνπ ζα αθνξά ηελ αξρή ηεο ηήξεζεο ηεο επηθνπξηθφηεηαο κε ηελ επαλεμέηαζε 

πξφηαζεο  γηα ηελ ζέζπηζε  λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηνπο ηνκείο «Αηνκηθψλ 

Διεπζεξηψλ», «Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο». ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή δελ 

αιιάμεη ζηάζε ηφηε ην ζέκα κεηαβηβάδεηαη εκπξφο ηνπ πκβνχιηνπ θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο. Αθφκε, ηα εζληθά θνηλνβνχιηα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ θάζε 

έγγξαθν  απεπζείαο απφ ηα ελσζηαθά φξγαλα (γηα έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ) θαη 

                                                 
10

 Ό.π., ζει. 59. 
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έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ ηεο έλσζεο
11

. Άξα 

νξγαλψλεηαη έηζη έλαο κεραληζκφο εζληθνχ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ ζηελ 

λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. Αθφκε ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ζπκκεηέρνπλ ηφζν ζηελ 

ζπλήζε φζν θαη ζηελ απινπνηεκέλε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ πλζεθψλ. 

Δηδηθφηεξα ζηελ απινπνηεκέλε δηαδηθαζία έζησ θαη εάλ έλα εζληθφ θνηλνβνχιην 

εθθέξεη αληίξξεζε ε απφθαζε δελ εθδίδεηαη. εκαληηθή είλαη θαη ε ππνρξέσζε 

ελεκέξσζεο ηνπο  απφ ην πκβνχιην γηα θάζε λέα πξνζρψξεζε ζηελ Έλσζε, φπνπ ν 

ξφινο ηνπο είλαη ηζφηηκνο  κε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
12

. 

πκπεξαζκαηηθά ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο, 

ηα εζληθά θνηλνβνχιηα  κε ηελ λέα πλζήθε είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα κε κηα ζεηξά 

απφ δηθαηψκαηα θαη απφ αξκνδηφηεηεο ειεγθηηθνχ θαη επνπηηθνχ ραξαθηήξα ζε 

ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ: δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο, δηθαίσκα 

ηεθκεξησκέλεο ελαληίσζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ζε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 

ζρέδηα λφκνπ επί ηεο βάζεο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

πξσηνβνπιίεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε εζληθά θνηλνβνχιηα θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην. Ωο απνηέιεζκα ηνπ άξζξνπ 12, ζε φια ηα θξάηε κέιε, 

δεκηνπξγήζεθαλ επηηξνπέο επξσπατθψλ ζεκάησλ νη νπνίεο εθπξνζσπνχληαη ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν κέζσ ηεο δηάζθεςεο ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ γηα 

επξσπατθά δεηήκαηα
13

. 

Όκσο ην δηθαίσκα ειέγρνπ απφ πιεπξάο εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ πεξηνξίδεηαη 

ζηελ επηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ πνπ παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαζψο 

ηα εζληθά θνηλνβνχιηα δελ δηθαηνχληαη λα αληηπξνηείλνπλ ή λα δξνπλ λνκνζεηηθά. 

Δπηπιένλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί θαη δηαδηθαζηηθέο δπζθνιίεο ζηελ εκπινθή ησλ 

εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ φπσο ε αδπλακία δηακφξθσζεο απηφλνκεο ζέζεο 

δηαθνξεηηθήο απφ απηήλ ηεο θπβεξλεηηθήο πιεηνςεθίαο
14

. 

 

7. Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζεκαληηθφ ξφιν 

γηα ηε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ηεο Έλσζεο απνηέιεζε ε άκεζε εθινγή ησλ 

                                                 
11

 Κξεηηθφο Μ., Άξζξν 12, , εηο Βαζίιεηνο Υξηζηηαλφο, Σπλζήθε ΕΕ & ΣΛΕΕ Καη’ άξζξν εξκελεία, 

Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 65. 
12

 Ό.π., ζει. 63. 
13

 Ό.π., ζει. 67. 
14

 Ρεγάθνπ κ., φ.π., ζει. 59. 
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κειψλ ηνπ απφ ηνπο επξσπατθνχο ιανχο απφ ην 1979. Δπηπιένλ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην αζθεί έιεγρν ζηελ Δπηηξνπή (πξφηαζε κνκθήο). Σέινο ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην κέζσ ηεο ζπλήζνπο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί λνκνζέηε ηεο 

Έλσζεο καδί κε ην πκβνχιην θαη έρεη θαη δεκνζηνλνκηθά θαζήθνληα θαζψο 

ζπληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο
15

.  

Καηά ην άξζξν 14 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην καδί κε ην πκβνχιην  

ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ λνκνζεηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή λνκνζεζία. Γελ είλαη πιένλ  

κφλν έλα γλσκνδνηηθφ φξγαλν. Αζθεί επηπιένλ  πνιηηηθφ έιεγρν θαη ζπκβνπιεπηηθά 

θαζήθνληα. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ άξζξνπ απηνχ είλαη φηη ν πξφεδξνο ηεο 

επηηξνπήο εθιέγεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θάηη πνπ ζα δνχκε θ ζηε 

ζπλέρεηα. Σα κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ είλαη αληηπξφζσπνη ησλ 

επξσπαίσλ πνιηηψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Με ην άξζξν 225 θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ  

λα ππνβάιιεη θαηάιιειεο πξνηάζεηο επί δεηεκάησλ πνπ θαηά «ηελ γλψκε ηνπ» 

ρξεηάδεηαη λα εθπνλεζνχλ πξάμεηο ηεο Έλσζεο γηα λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ησλ 

πλζεθψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθηά ηελ «λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία», ηελ νπνία 

θαηείρε κφλν ε Δπηηξνπή. Δάλ ε Δπηηξνπή δελ ππνβάιιεη πξφηαζε, πξέπεη λα 

γλσζηνπνηήζεη ηνπο ιφγνπο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 

ην άξζξν 227 αλαπηχζζεηαη ην δηθαίσκα ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε, ή κηαο 

νκάδαο πνιηηψλ λα ππνβάιινπλ αλαθνξά ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα ζέκα πνπ 

ππάγεηαη ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Έλσζεο. Απηφ απνηειεί καδί κε ηνλ 

«Δπξσπαίν Γηακεζνιαβεηή» έλα απφ ηα εμσδηθαζηηθά κέζα πνπ παξέρνληαη ζηνλ 

επξσπαίν πνιίηε. Γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην απνηειεί κέζν δηεχξπλζεο ηνπ 

ειέγρνπ θάζε ελέξγεηαο επξσπατθψλ θαη εζληθψλ νξγάλσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα 

λα εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηεο έλσζεο
16

.  

Σν άξζξν 228 αλαθέξεηαη ηνλ επξσπαίν δηακεζνιαβεηή. Δίλαη αξκφδηνο ηηο 

θαηαγγειίεο φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο. Η ίδξπζε ηνπ είλαη απνηέιεζκα 

πξνζπάζεηαο λα απνζχξεη ε ΔΔ ηηο θαηεγνξίεο πεξί αδηαθάλεηαο θαη επηθηλδπλφηεηαο 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο ησλ Βξπμειιψλ. Δθιέγεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 

Αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ αλήθεη ε παξαθνινχζεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ησλ ζεζκηθψλ ή ινηπψλ νξγάλσλ ή νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο. 

                                                 
15

 Κξεηηθφο Μ., φ.π., ζει 68. 
16

 Μειηψλεο Ν., Άξζξν  228, εηο Υξηζηηαλφο Β., Σπλζήθε ΕΕ & ΣΛΕΕ Καη’ άξζξν εξκελεία, Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, Αζήλα 2012, ζει. 1004 θαη Κξεηηθφο Μ., φ.π., ζει 67. 
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Σν άξζξν 232 αλαθέξεηαη ζηε δηαθάλεηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. χκθσλα 

κε απηφ ηα πξαθηηθά ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ επίζεκε 

εθεκεξίδα ηεο ΔΔ. Η επηβαιιφκελε δεκνζηφηεηα εμαζθαιίδεη ηελ δηαθάλεηα θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ.  

Καηά ην άξζξν 233 ε εηήζηα έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ ππνβάιιεηαη ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην  εμεηάδεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Η εηήζηα γεληθή έθζεζε ζπληζηά 

πξφζζεηε  εμνπζία ειέγρνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 234 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμνπιίδεηαη κε έλαλ 

ειεγθηηθφ αθπξσηηθφ κεραληζκφ θαηά ηεο επηηξνπήο. Σν Δπξσπατθφ. Κνηλνβνχιην 

κπνξεί λα αζθήζεη «πξφηαζε κνκθήο» έλαληη ηεο Δπηηξνπήο ζε πεξίπησζε πνπ ε 

ηειεπηαία δηαπξάηηεη παξαπηψκαηα. Η ελέξγεηα απηή κπνξεί λα νδεγήζεη  ζηελ 

παξαίηεζε ηεο Δπηηξνπήο. Κάηη ηέηνην έρεη ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπηηξνπήο  J. 

Santers ην 1998 φπνπ δπν επίηξνπνη θαηεγνξήζεθαλ γηα απάηε, αλεπάξθεηα θαη 

λεπνηηζκφ. Σειηθά παξαηηήζεθαλ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηνλ Μάξηην 1999, αιιά 

παξέκεηλαλ ζηα θαζήθνληα ηνπο έσο ην 2000 φπνηε θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ κηα 

λέα Δπηηξνπή (Pronti)
17

. 

ηηο δεκνθξαηηθέο «αδπλακίεο» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ εληάζζεηαη ην 

γεγνλφο πσο νη εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ - εζληθφο ραξαθηήξαο ηεο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηελ αδπλακία δηακφξθσζεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

ζπλείδεζεο. Δπηπιένλ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δελ κπνξεί λα πξνηείλεη κηα λέα 

λνκνζεηηθή πξάμε παξά κφλν κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ λα δεηήζεη απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

ππνβάιιεη ζρεηηθή πξφηαζε. Η επηηξνπή δχλαηαη λα απνξξίςεη ηελ πξφηαζε απηή 

γλσζηνπνηψληαο ηνπο ιφγνπο ηεο άξλεζεο ηεο
18

. 

 

8. Ο ξόινο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο 

Σν άξζξν 17 είλαη ην πην ζεκαληηθφ, ππέξ ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο. Η αλεμαξηεζία ηεο Δπηηξνπήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πξνάγεη θαη 

πξναζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Έλσζεο ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ηειείσο αζθαιή 

                                                 
17

 Ringe N.F., The Santer Commission Resignation Crisis: Government-Opposition Dynamics in 

Executive-Legislative Relations of the EU, prepared for the 2003 Annual Meeting of the European 

Union Studies Association, March 27–29, 2003, p. 5. 
18

 Βι. Πιηάθνο Α.Γ.,φ.π., ζει. 205. 
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απφ ηελ επηξξνή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη άιισλ θνξέσλ. Όπσο 

επηζεκαίλεη ην άξζξν, ε Δπηηξνπή πξνάγεη ην θνηλφ ζπκθέξσλ θαη αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο γηα απηφ. Σα κέιε ηεο πξέπεη λα είλαη ηειείσο αλεμάξηεηα θαη λα κελ 

αζθνχλ θακία άιιε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ψζηε λα κελ 

επεξεάδνληαη. Δπηιέγνληαη κε βάζε ηελ πξνζήισζε ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Ιδέα. Σα 

κέιε ηεο δελ δέρνληαη ππνδείμεηο απφ θπβεξλήζεηο ή άιινπο νξγαληζκνχο. Δπηπιένλ, 

ελψ ε Δπηηξνπή πξέπεη λα δξα ηειείσο αλεμάξηεηα εμαζθαιίδεηαη θαη ν έιεγρνο ηεο 

απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ην νπνίν επηιέγεη ηνλ πξφεδξφ ηεο
19

. Η Δπηηξνπή 

παξαδίδεη εηήζηα έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην,  ην νπνίν, ζε πεξίπησζε 

δηαπίζησζεο πσο ε Δπηηξνπή δελ αζθεί ζσζηά ηα θαζήθνληα ηεο, κπνξεί λα δεηήζεη 

ηελ παξαίηεζε ηεο. Η αλεμαξηεζία ηεο Δπηηξνπήο έγθεηηαη επίζεο ζηελ απνπζία ηεο 

έλλνηαο ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο ησλ κειψλ ηεο ζε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο ηεο δελ 

ζπλάδνπλ κε ηα ζπκθέξνληα θξαηψλ ή πνιηηηθψλ νκάδσλ. Σα κέιε ηεο είλαη άηνκα 

πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα θξάηε κέιε ηα νπνία είλαη ππφινγα ζηνπο πνιίηεο ηνπο
20

. 

Καηά ην άξζξν 230 πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ επηηξφπσλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηνπο λα 

απαληνχλ γξαπηψο ή πξνθνξηθά ζε εξσηήζεηο ηνπ ή  ησλ κειψλ ηνπ. 

Με ην άξζξν 245 δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλεμαξηεζία ηεο Δπηηξνπήο φπσο 

επηζεκάλζεθε θαη ζην άξζξν 17. Σα κέιε ηεο πξέπεη λα είλαη πιήξσο αλεμάξηεηα 

απφ ηα θξάηε πξνέιεπζεο ηνπο, λα κελ επεξεάδνληαη απφ απηά φπσο θαη ηα θξάηε 

κέιε πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ αλεμαξηεζία απηή. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο δελ κπνξνχλ 

λα θαηέρνπλ ππνπξγηθή, θπβεξλεηηθή, ή θνηλνβνπιεπηηθή ζέζε ψζηε λα κελ 

εθθξάδνπλ εζληθά ζπκθέξνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Δπηηξνπήο, παξά κφλν ελσζηαθά. 

ην άξζξν 248 επηζεκαίλνληαη νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο ν νπνίνο εθιέγεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην.  

ην άξζξν 249 επηζεκαίλεηαη  ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηήζηαο έθζεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ψζηε λα επηηεπρζεί ν δεκνθξαηηθφο έιεγρνο 

ηεο δξάζεο ηεο επηηξνπήο θαη ε δηαθάλεηα ηεο. Η έθζεζε απηή δεκνζηεχεηαη ζηελ 

επίζεκε εθεκεξίδα ηεο ΔΔ. 
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9. Ο ξόινο ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΕΚΣ)  

Καηά ηα άξζξα 282 θαη 283 ν θχξηνο ζηφρνο ηεο ΔΚΣ είλαη ε ζηαζεξφηεηα 

ησλ ηηκψλ  ή αιιηψο ε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα ζε επξσπατθφ επίπεδν ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε λνκηζκαηηθή νινθιήξσζε ηεο ΔΔ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ε ΔΚΣ δελ 

πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ εζληθά ή άιια ζπκθέξνληα. Απνηειεί έλαλ αλεμάξηεην 

ζεζκφ ηνλ νπνίν ηα θξάηε κέιε θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο νθείινπλ λα 

ζέβνληαη. Η ΔΚΣ πξνάγεη ελσζηαθφ ζπκθέξσλ φπσο αθξηβψο θαη ε Δπηηξνπή.  

Καηά ην άξζξν 283 ηα κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηεο ΔΚΣ δηνξίδνληαη απφ ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ην νπνίν απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία, θαηά ηελ ζχζηαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ΔΚΣ δελ δξα αλεμέιεγθηα απφ 

ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο ηεο ΔΔ.  

Καηά ην άξζξν 284 ε ΔΚΣ ππνβάιιεη έθζεζε γηα ηελ εηήζηα δξαζηεξηφηεηα 

ηεο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην.  Απηφ ζπλεπάγεηαη δεκνθξαηηθφ έιεγρν θαη 

δηαθάλεηα. 

Όπσο αλαθέξεη ε βηβιηνγξαθία, 

«Η ΕΚΤ έρεη λνκηθή ππνρξέσζε ινγνδνζίαο πνπ ζπληζηά ηελ βαζηθή 

παξάκεηξν λνκηκνπνίεζεο ηεο. Η ΕΚΤ ζην πιαίζην ηνπ δεκνθξαηηθνύ ηεο 

ειέγρνπ σο αληηζηάζκηζκα ζηελ αλεμαξηεζία ηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

απεπζύλεη εηήζηα έθζεζε γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΕΣΚΤ
21

 θαη γηα ηελ 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, ην Σπκβνύιην, ην 

Επξσπατθό Σπκβνύιην θαη ηελ Επηηξνπή. Ο πξόεδξνο ηεο ΕΚΤ παξνπζηάδεη 

ηελ έθζεζε απηή ζην Σπκβνύιην, ζην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην, ην νπνίν 

κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε γεληθή ζπδήηεζε ζε απηήλ ηελ βάζε. Μεηά ηελ 

παξνπζίαζε αθνινπζεί πηνζέηεζε ςεθίζκαηνο από ην Επξσπατθό 

Κνηλνβνύιην, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΕΚΤ. Αθόκε ν πξόεδξνο ηεο ΕΚΤ θαη ηα κέιε ηεο 

Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο, κπνξνύλ αηηήζεη ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία λα εκθαλίδνληαη ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ 

επηηξόπσλ ηνπ Επξ. Κνηλνβνπιίνπ. Ο πξόεδξνο ηεο ΕΚΤ εκθαλίδεηαη 

ηέζζεξεηο θνξέο ην ρξόλν ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ θαη 

Ννκηζκαηηθώλ Υπνζέζεσλ, όπνπ επεμεγεί ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ε 
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ΕΚΤ θαη απαληά ζε εξσηήζεηο. Μπνξνύλ θαη άιια κέιε ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο λα εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθεξζείζα επηηξνπή ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ. 

Παξαηεξνύκε όηη ε ΕΚΤ δελ δξα αλεμέιεγθηα. Ειέγρεηε θαη ινγνδνηεί ζην 

Επξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ηηο Επηηξνπέο ηνπ. Υπάξρεη δηαθάλεηα σο πξνο 

ηελ δξάζε ηεο. Καζώο θαη ε ηαθηηθή παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ελώπηνλ 

ηεο Επηηξνπήο Οηθ. & Ννκηζκαηηθώλ Υπνζέζεσλ απνηειεί ηελ πιήξε 

απόδεημε ηνπ δεκνθξαηηθνύ ειέγρνπ πνπ αζθείηε ζηελ ΕΚΤ»
22

.  

 

10. Η ζρέζε ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε κε ην δίθαην ηεο ΕΕ 

εκαληηθή είλαη ε αλαθνξά ζην «Άκεζν Απνηέιεζκα». Απνηειεί ζεκειίσζε 

αξρή ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ ε νπνία κεηψλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηνλ επξσπαίν 

πνιίηε θαη ηνλ νξγαληζκφ ηεο ΔΔ. Δπηηξέπεη ζηνπο ηδηψηεο λα επηθαινχληαη άκεζα 

επξσπατθφ θαλφλα ελψπηνλ εζληθνχ ε επξσπατθνχ δηθαζηεξίνπ, αλεμαξηήησο 

χπαξμεο θεηκέλσλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία. (Η αξρή απηή αθνξά κφλν νξηζκέλεο 

πξάμεηο.) Καηά ηελ απφθαζε Van Gend en Loos, ην Δπξσπατθφ Γίθαην δελ 

δεκηνπξγεί κφλν ππνρξεψζεηο ζηα θξάηε κέιε αιιά θαη δηθαηψκαηα ζηνπο ηδηψηεο. 

Έηζη νη ηδηψηεο κπνξνχλ λα επηθαινχληαη άκεζα επξσπατθνχο θαλφλεο ελψπηνλ 

εζληθψλ ή επξσπατθψλ δηθαζηεξίσλ
23

. 

ην άξζξν 263 αλαπηχζζεηαη ε πξνζθπγή αθπξψζεσο. Απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ην νπνίν κεηψλεη ην 

δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα. χκθσλα κε απηήλ ηελ δπλαηφηεηα ν πξνζθεχγσλ δεηά ηελ 

αθχξσζε κηαο πξάμεο πνπ έρεη εγθξηζεί απφ θάπνην ζεζκηθφ ή άιιν φξγαλν ηεο ΔΔ. 

Η πξνζθπγή αθπξψζεσο κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα ή απφ 

ηδηψηεο ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Η πξνζθπγή αθπξψζεσο ζπλίζηαηαη έιεγρν ηεο 

λνκηκφηεηαο ησλ επξσπατθψλ πξάμεσλ
24

. 
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