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CONV 850/03

∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της: Γραµµατείας
προς: τη Συνέλευση
αριθ. προηγ. εγγρ. CONV 820/1/03 REV 1· CONV 847/03, CONV 848/03
Θέµα : Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης

∆ιαβιβάζεται στα µέλη της Συνέλευσης το τελικό κείµενο του σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση

Συντάγµατος της Ευρώπης, όπως επιδόθηκε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Ρώµη

στις 18 Ιουλίου 2003.

__________________
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Σχέδιο

ΣΥΝΘΗΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Εγκρίθηκε µε συναίνεση από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση

στις 13 Ιουνίου και 10 Ιουλίου 2003

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΡΩΜΗ

─ 18 Ιουλίου 2003 ─
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

των Μερών I και II του σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, τα οποία

υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης στις 20 Ιουνίου 2003.



CONV 850/03 1
   EL

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το οποίο συνήλθε στο Λάκεν στις 14 και 15 ∆εκεµβρίου 2001,

διαπιστώνοντας ότι η Ένωση βρίσκεται σε κρίσιµη καµπή της ύπαρξής της, συγκάλεσε την

Ευρωπαϊκή Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης.

Η Συνέλευση επιφορτίσθηκε µε τη διατύπωση προτάσεων επί τριών θεµάτων : πώς θα επιτευχθεί η

προσέγγιση των πολιτών µε το ευρωπαϊκό εγχείρηµα καθώς και µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, πώς

θα οργανωθεί ο πολιτικός βίος και ο ευρωπαϊκός πολιτικός χώρος σε µια διευρυµένη Ένωση, πώς

θα καταστεί η Ένωση παράγοντας σταθερότητας και πρότυπο για τη νέα παγκόσµια τάξη.

Η Συνέλευση κατέληξε στις ακόλουθες απαντήσεις ως προς τα ερωτήµατα που ετέθησαν στη

δήλωση του Λάκεν :

− προτείνει καλύτερη κατανοµή των αρµοδιοτήτων της Ένωσης και των κρατών µελών,

− συνιστά τη συγχώνευση των Συνθηκών και την απονοµή νοµικής προσωπικότητας στην

Ένωση,

− καθιερώνει απλούστευση των µέσων δράσης της Ένωσης,

− προτείνει µέτρα για περισσότερη δηµοκρατία, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύσσοντας τη συµβολή των εθνικών κοινοβουλίων στη

νοµιµοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος, απλοποιώντας τις διαδικασίες λήψεως

αποφάσεων και καθιστώντας τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων

διαφανέστερη και πιο κατανοητή,

− θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα για τη βελτίωση της δοµής και την ενίσχυση του ρόλου

καθενός από τα τρία Όργανα της Ένωσης, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις συνέπειες της

διεύρυνσης.
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Στη δήλωση του Λάκεν ετέθη επίσης το ερώτηµα µήπως η απλούστευση και η αναδιάταξη των

Συνθηκών θα πρέπει να οδηγήσουν στη θέσπιση συνταγµατικού κειµένου. Οι εργασίες της

Συνέλευσης κατέληξαν στην εκπόνηση σχεδίου Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της

Ευρώπης, κείµενο το οποίο συγκέντρωσε ευρεία συναίνεση κατά τη σύνοδο της ολοµέλειας της

13ης Ιουνίου 2003.

Αυτό είναι το κείµενο που έχουµε την τιµή να υποβάλουµε σήµερα, 20 Ιουνίου του 2003, στο

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, µε την

προσδοκία να αποτελέσει το θεµέλιο µελλοντικής Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού

Συντάγµατος.

Valéry Giscard d�Estaing
Πρόεδρος

Giuliano Amato Jean-Luc Dehaene
Aντιπρόεδρος Αντιπρόεδρος
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Σχέδιο

ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Θουκυδίδης Β, 37

Με τη συνείδηση ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος είναι φορέας πολιτισµού ότι οι κάτοικοί της,

εγκαθιστάµενοι κατά διαδοχικά κύµατα από τις απαρχές της ανθρωπότητας, ανέπτυξαν σταδιακά

τις αξίες στις οποίες ερείδεται ο ανθρωπισµός : την ισότητα των ανθρώπινων όντων, την ελευθερία,

το σεβασµό του Λόγου,

Εµπνεόµενοι από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονοµιά της

Ευρώπης, οι αξίες της οποίας, που εξακολουθούν να αποτελούν ζωντανή πραγµατικότητα, έχουν

θεµελιώσει στη ζωή της κοινωνίας την αντίληψή της για τον κεντρικό ρόλο του ανθρώπου και των

απαράβατων και αναφαίρετων δικαιωµάτων του καθώς και το σεβασµό του δικαίου,

Πεπεισµένοι ότι η ενοποιηµένη πλέον Ευρώπη προτίθεται να ακολουθήσει την οδό του πολιτισµού,

της προόδου και της ευηµερίας, για το καλό όλων των κατοίκων της, ακόµη και των πλέον

ευάλωτων και των πλέον αδυνάτων· ότι επιθυµεί να παραµείνει ήπειρος ανοικτή στην πολιτιστική

ανάπτυξη, στη γνώση και στην κοινωνική πρόοδο, καθώς και να εµβαθύνει το δηµοκρατικό

χαρακτήρα και τη διαφάνεια του δηµόσιου βίου της, και να εργασθεί για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη

και την αλληλεγγύη ανά την υφήλιο,

Πεπεισµένοι ότι οι λαοί της Ευρώπης, παραµένοντας ο καθένας υπερήφανος για την ταυτότητά του

και για την εθνική του ιστορία, είναι ωστόσο αποφασισµένοι να υπερβούν τις παλαιές τους

διχόνοιες και, όλο και πιο στενά ενωµένοι, να σφυρηλατήσουν το κοινό τους πεπρωµένο,
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Βέβαιοι ότι η Ευρώπη, «ενωµένη στην πολυµορφία της», τους προσφέρει τις καλύτερες

δυνατότητες να συνεχίσουν, µε σεβασµό των δικαιωµάτων του κάθε ανθρώπου και µε συνείδηση

των ευθυνών τους έναντι των µελλοντικών γενεών και της Γης, τη µεγάλη περιπέτεια η οποία την

καθιστά προνοµιακό πεδίο της ανθρώπινης ελπίδας,

Ευγνώµονες στα µέλη της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για το ότι εκπόνησαν το παρόν Σύνταγµα, εξ

ονόµατος των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης,

[Τα οποία, µετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων εγγράφων τους που βρέθηκαν εντάξει,

συµφώνησαν τις ακόλουθες διατάξεις :]
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ΜΕΡΟΣ Ι

ΤΙΤΛΟΣ Ι : ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 1 : Ίδρυση της Ένωσης

1. Με βάση τη βούληση των πολιτών και των κρατών της Ευρώπης να οικοδοµήσουν το κοινό

τους µέλλον, το παρόν Σύνταγµα ιδρύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία τα κράτη µέλη

αναθέτουν αρµοδιότητες για την επίτευξη των κοινών τους στόχων. Η Ένωση συντονίζει τις

πολιτικές των κρατών µελών που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων αυτών και ασκεί σε

κοινοτική βάση τις αρµοδιότητες που της µεταβιβάζουν.

2. Η Ένωση είναι ανοικτή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που σέβονται τις αξίες της και

δεσµεύονται να τις προάγουν από κοινού.

Άρθρο 2 : Οι αξίες της Ένωσης

Η Ένωση βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της

ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Οι αξίες

αυτές είναι κοινές στα κράτη µέλη, σε µια κοινωνία πλουραλισµού, ανοχής, δικαιοσύνης,

αλληλεγγύης και απαγόρευσης των διακρίσεων.
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Άρθρο 3 : Οι στόχοι της Ένωσης

1. Σκοπός της Ένωσης είναι η προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευηµερίας των

λαών της.

2. Η Ένωση παρέχει στους πολίτες της έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς

εσωτερικά σύνορα και µια ενιαία αγορά όπου ο ανταγωνισµός είναι ελεύθερος και ανόθευτος.

3. Η Ένωση εργάζεται για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Ευρώπης µε γνώµονα µια ισόρροπη

οικονοµική µεγέθυνση, µια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε στόχο

την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και

βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Επίσης προάγει την επιστηµονική και

τεχνολογική πρόοδο.

Η Ένωση καταπολεµά τον κοινωνικό αποκλεισµό και τις διακρίσεις και προωθεί την

κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, την

αλληλεγγύη µεταξύ γενεών και την προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού.

Η Ένωση προωθεί την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και την αλληλεγγύη

µεταξύ των κρατών µελών.

Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυµορφίας και µεριµνά

για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς.

4. Στις σχέσεις της µε τον υπόλοιπο κόσµο, η Ένωση επιβεβαιώνει και προωθεί τις αξίες της και

τα συµφέροντά της. Συµβάλλει στην ειρήνη, στην ασφάλεια, στη βιώσιµη ανάπτυξη του

πλανήτη, στην αλληλεγγύη και στον αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ λαών, στο ελεύθερο και

δίκαιο εµπόριο, στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προστασία των ανθρώπινων

δικαιωµάτων και ιδίως των δικαιωµάτων του παιδιού, καθώς και στην αυστηρή τήρηση και

ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και ιδίως στο σεβασµό των αρχών του Χάρτη των Ηνωµένων

Εθνών.

5. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται µε κατάλληλα µέσα, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες που

ανατίθενται στην Ένωση µε το Σύνταγµα.
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Άρθρο 4 : Οι θεµελιώδεις ελευθερίες και η απαγόρευση των διακρίσεων

1. H Ένωση εξασφαλίζει στο εσωτερικό της την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων,

εµπορευµάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, και την ελευθερία εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του Συντάγµατος.

2. Εντός του πεδίου ισχύος του Συντάγµατος, και µε την επιφύλαξη ειδικών διατάξεών του,

απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας.

Άρθρο 5 : Σχέσεις µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών

1. Η Ένωση σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών µελών της, που είναι συµφυής µε τη

βασική πολιτική και συνταγµατική δοµή τους, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η

περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Σέβεται τις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως

δε εκείνες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της

δηµόσιας τάξης και την προστασία της εσωτερικής ασφάλειας.

2. ∆υνάµει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη µέλη εκπληρώνουν

τα εκ του Συντάγµατος καθήκοντα σε βάση αµοιβαίου σεβασµού και αµοιβαίας συνεργασίας.

Τα κράτη µέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν

από τη λήψη οιουδήποτε µέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγµατοποίηση των

σκοπών του Συντάγµατος.

Άρθρο 6 : Νοµική προσωπικότητα

Η Ένωση διαθέτει νοµική προσωπικότητα.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ : ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 7 : Θεµελιώδη δικαιώµατα

1. Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που θεσπίζονται στον

Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων που αποτελεί το Μέρος ΙΙ του Συντάγµατος.

2. Η Ένωση επιδιώκει την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των

ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Η προσχώρηση σε αυτή τη

Σύµβαση δεν µεταβάλλει τις αρµοδιότητες της Ένωσης όπως ορίζονται στο Σύνταγµα.

3. Τα θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την

προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και όπως

απορρέουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, αποτελούν µέρος

των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης.

Άρθρο 8 : Η ιθαγένεια της Ένωσης

1. Πολίτης της ΄Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει ιθαγένεια κράτους µέλους. Η ιθαγένεια

της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά.

2. Οι πολίτες της Ένωσης έχουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο

Σύνταγµα. Έχουν :

- το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στο έδαφος των κρατών µελών,

- το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

καθώς και στις δηµοτικές εκλογές στο κράτος µέλος της κατοικίας τους, υπό τους

ίδιους όρους µε τους πολίτες του εν λόγω κράτους,



CONV 850/03 9
   EL

- το δικαίωµα να απολαύουν στο έδαφος τρίτης χώρας, στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται

το κράτος µέλος του οποίου έχουν την ιθαγένεια, της διπλωµατικής και προξενικής

προστασίας κάθε κράτους µέλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των

πολιτών του κράτους αυτού,

- το δικαίωµα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωµα να απευθύνονται

στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, καθώς και το δικαίωµα να απευθύνονται εγγράφως

στα θεσµικά και στα συµβουλευτικά όργανα της Ένωσης σε µία από τις γλώσσες του

Συντάγµατος και να λαµβάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα.

3. Τα δικαιώµατα αυτά ασκούνται υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζονται από το

Σύνταγµα και από τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρµογή του.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ : ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 9 : Θεµελιώδεις αρχές

1. Η οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από την αρχή της ανάθεσης των

αρµοδιοτήτων. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της

επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

2. ∆υνάµει της αρχής της ανάθεσης των αρµοδιοτήτων, η Ένωση ενεργεί εντός των ορίων των

αρµοδιοτήτων που της αναθέτουν τα κράτη µέλη στο Σύνταγµα για την επίτευξη των στόχων

τους οποίους αυτό ορίζει. Κάθε αρµοδιότητα η οποία δεν ανατίθεται στην Ένωση στο πλαίσιο

του Συντάγµατος ανήκει στα κράτη µέλη.

3. ∆υνάµει της αρχής της επικουρικότητας, στους τοµείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην

αποκλειστική της αρµοδιότητα, η Ένωση παρεµβαίνει µόνο εφόσον και στο βαθµό που οι

στόχοι της προβλεπόµενης δράσης δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη,

τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µπορούν όµως, λόγω της

κλίµακας ή των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο

επίπεδο της Ένωσης.
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Τα Όργανα της Ένωσης εφαρµόζουν την αρχή της επικουρικότητας σύµφωνα µε το

Πρωτόκολλο για την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας το οποίο

προσαρτάται στο Σύνταγµα. Τα εθνικά κοινοβούλια µεριµνούν για την τήρηση της αρχής

αυτής σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο εν λόγω Πρωτόκολλο διαδικασία.

4. ∆υνάµει της αρχής της αναλογικότητας, το περιεχόµενο και η µορφή της δράσης της Ένωσης

δεν υπερβαίνουν τα απαιτούµενα για την επίτευξη των στόχων του Συντάγµατος.

Τα Όργανα εφαρµόζουν την αρχή της αναλογικότητας σύµφωνα µε το αναφερόµενο στην

παράγραφο 3 Πρωτόκολλο.

Άρθρο 10 : Το δίκαιο της Ένωσης

1. Το Σύνταγµα και οι κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από τα Όργανα της Ένωσης στο

πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται υπερέχουν έναντι του δικαίου

των κρατών µελών.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο ικανό να εξασφαλίσει την εκτέλεση

των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από το Σύνταγµα ή προκύπτουν από πράξεις των

Οργάνων της Ένωσης.

Άρθρο 11 : Κατηγορίες αρµοδιοτήτων

1. Όταν το Σύνταγµα αναθέτει στην Ένωση αποκλειστική αρµοδιότητα σε συγκεκριµένο τοµέα,

µόνον αυτή δύναται να νοµοθετεί και να εκδίδει νοµικά δεσµευτικές πράξεις, ενώ τα ίδια τα

κράτη µέλη δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα εκτός εάν εξουσιοδοτηθούν προς τούτο από την

Ένωση ή εκτός εάν πρόκειται για την εφαρµογή πράξεων που έχουν θεσπισθεί από την

Ένωση.
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2. Όταν το Σύνταγµα αναθέτει στην Ένωση συντρέχουσα αρµοδιότητα µε αυτή των κρατών

µελών σε συγκεκριµένο τοµέα, η Ένωση και τα κράτη µέλη έχουν την εξουσία να

νοµοθετούν και να εκδίδουν νοµικά δεσµευτικές πράξεις σε αυτόν τον τοµέα. Τα κράτη µέλη

ασκούν τις αρµοδιότητές τους στο βαθµό που η Ένωση δεν έχει ασκήσει τη δική της ή

αποφάσισε να παύσει να την ασκεί.

3. Η Ένωση έχει αρµοδιότητα να προωθεί και να εξασφαλίζει το συντονισµό των οικονοµικών

πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών.

4. Η Ένωση έχει αρµοδιότητα να καθορίζει και να θέτει σε εφαρµογή κοινή εξωτερική πολιτική

και πολιτική ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένου του προοδευτικού καθορισµού κοινής

αµυντικής πολιτικής.

5. Η Ένωση, σε ορισµένους τοµείς και υπό τους όρους που προβλέπει το Σύνταγµα, είναι

αρµόδια να διεξάγει δράσεις για την υποστήριξη, το συντονισµό ή τη συµπλήρωση της

δράσης των κρατών µελών, χωρίς ωστόσο να αντικαθιστά την αρµοδιότητά τους σε αυτούς

τους τοµείς.

6. Η έκταση και οι διαδικασίες άσκησης των αρµοδιοτήτων της Ένωσης καθορίζονται από τις

ειδικές για κάθε τοµέα διατάξεις οι οποίες προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ.

Άρθρο 12 : Οι αποκλειστικές αρµοδιότητες

1. Η Ένωση διαθέτει αποκλειστική αρµοδιότητα να θεσπίζει τους αναγκαίους για τη λειτουργία

της εσωτερικής αγοράς κανόνες ανταγωνισµού, καθώς και στους ακόλουθους τοµείς :

− νοµισµατική πολιτική, για τα κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ,

− κοινή εµπορική πολιτική,

− τελωνειακή ένωση,

− διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής

πολιτικής.
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2. Η Ένωση διαθέτει αποκλειστική αρµοδιότητα για τη σύναψη διεθνούς συµφωνίας όταν η

σύναψη αυτή προβλέπεται σε νοµοθετική πράξη της Ένωσης, ή είναι απαραίτητη για να

µπορέσει η Ένωση να ασκήσει την αρµοδιότητά της σε εσωτερικό επίπεδο, ή θίγει εσωτερική

πράξη της Ένωσης.

Άρθρο 13 : Οι τοµείς συντρέχουσας αρµοδιότητας

1. Η Ένωση διαθέτει συντρέχουσα αρµοδιότητα µε τα κράτη µέλη όταν το Σύνταγµα της

αναθέτει αρµοδιότητα µη εµπίπτουσα στους τοµείς των άρθρων 12 και 16.

2. Οι µεταξύ της Ένωσης και των κρατών µελών συντρέχουσες αρµοδιότητες εφαρµόζονται

στους ακόλουθους βασικούς τοµείς :

− εσωτερική αγορά,

− χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,

− γεωργία και αλιεία, µε εξαίρεση τη διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας,

− µεταφορές και διευρωπαϊκά δίκτυα,

− ενέργεια,

− κοινωνική πολιτική, για τις πτυχές που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ,

− οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

− περιβάλλον,

− προστασία των καταναλωτών,

− κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια στον τοµέα της δηµόσιας υγείας.

3. Στους τοµείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήµατος, η Ένωση έχει

αρµοδιότητα να εκτελεί δράσεις, κυρίως όσον αφορά τον καθορισµό και την εφαρµογή των

προγραµµάτων, χωρίς η άσκηση της αρµοδιότητας αυτής να έχει ως αποτέλεσµα να κωλύει

την άσκηση των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών.
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4. Στους τοµείς της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας, η Ένωση έχει

αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις και να ασκεί κοινή πολιτική, χωρίς η άσκηση της

αρµοδιότητας αυτής να έχει ως αποτέλεσµα να κωλύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των

κρατών µελών.

Άρθρο 14 : Συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης

1. Η Ένωση θεσπίζει µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσει το συντονισµό των οικονοµικών

πολιτικών των κρατών µελών, ιδίως µε τον καθορισµό των γενικών προσανατολισµών των

πολιτικών αυτών. Τα κράτη µέλη συντονίζουν τις οικονοµικές τους πολιτικές στο πλαίσιο της

Ένωσης.

2. Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τα κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

3. Η Ένωση θεσπίζει µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζει το συντονισµό των πολιτικών των

κρατών µελών στον τοµέα της απασχόλησης, ιδίως µε τον καθορισµό των κατευθυντήριων

γραµµών των πολιτικών αυτών.

4. Η Ένωση µπορεί να εγκρίνει πρωτοβουλίες προκειµένου να εξασφαλίζει το συντονισµό των

κοινωνικών πολιτικών των κρατών µελών.

Άρθρο 15 : Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

1. Η αρµοδιότητα της Ένωσης στο πεδίο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής

ασφάλειας καλύπτει όλους τους τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και το σύνολο των θεµάτων

που αφορούν την ασφάλεια της Ένωσης, καθώς επίσης τον προοδευτικό καθορισµό κοινής

αµυντικής πολιτικής, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε κοινή άµυνα.

2. Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφύλακτα την κοινή εξωτερική πολιτική και

πολιτική ασφάλειας της Ένωσης µε πνεύµα αµοιβαίας πίστης και αλληλεγγύης και τηρούν τις

πράξεις που θεσπίζει η Ένωση σε αυτόν τον τοµέα. Απέχουν από οιαδήποτε ενέργεια

αντιβαίνει στα συµφέροντα της Ένωσης ή ενδέχεται να βλάψει την αποτελεσµατικότητά της.
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Άρθρο 16 : Οι τοµείς υποστηρικτικής, συντονιστικής ή συµπληρωµατικής δράσης

1. Η Ένωση µπορεί να εκτελεί δράσεις υποστήριξης, συντονισµού ή συµπλήρωσης.

2. Οι τοµείς υποστηρικτικής, συντονιστικής ή συµπληρωµατικής δράσης είναι, στην ευρωπαϊκή

τους διάσταση :

− η βιοµηχανία,

− η προστασία και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας,

− η παιδεία, η επαγγελµατική κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισµός,

− ο πολιτισµός,

− η πολιτική προστασία.

3. Οι νοµικά δεσµευτικές πράξεις που θεσπίζονται από την Ένωση βάσει των ειδικών για τους

τοµείς αυτούς διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ δεν µπορούν να περιλαµβάνουν εναρµόνιση των

νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.

Άρθρο 17 : Ρήτρα ευελιξίας

1. Εάν µια δράση της Ένωσης φαίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο των καθοριζόµενων στο

Μέρος ΙΙΙ πολιτικών για την επίτευξη ενός από τους στόχους που καθορίζονται στο

Σύνταγµα, χωρίς να έχουν προβλεφθεί στο Σύνταγµα οι εξουσίες δράσης που απαιτούνται για

το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο των Υπουργών, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από πρόταση

της Επιτροπής και κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαµβάνει τα κατάλληλα

µέτρα.

2. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου της αρχής της επικουρικότητας που

αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 3, εφιστά την προσοχή των εθνικών κοινοβουλίων των

κρατών µελών στις προτάσεις που βασίζονται στο παρόν άρθρο.

3. Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει του παρόντος άρθρου δεν µπορούν να περιλαµβάνουν

εναρµόνιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών στις

περιπτώσεις στις οποίες το Σύνταγµα αποκλείει την εναρµόνιση αυτή.
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ΤΙΤΛΟΣ IV : ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κεφάλαιο Ι � Θεσµικό πλαίσιο

Άρθρο 18 : Τα Όργανα της Ένωσης

1. Η Ένωση διαθέτει ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο που αποσκοπεί :

− στην επιδίωξη των στόχων της Ένωσης,

− στην προώθηση των αξιών της,

− στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων της Ένωσης, των πολιτών της και των κρατών
µελών της,

και εξασφαλίζει τη συνοχή, την αποτελεσµατικότητα και τη συνέχεια των πολιτικών και των
δράσεων τις οποίες εφαρµόζει η Ένωση προς επίτευξη των στόχων της.

2. Το θεσµικό αυτό πλαίσιο περιλαµβάνει :

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
το Συµβούλιο των Υπουργών,
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το ∆ικαστήριο.

3. Κάθε Όργανο δρα εντός των ορίων των εξουσιών που του ανατίθενται από το Σύνταγµα
σύµφωνα µε τις διαδικασίες και υπό τους όρους τους οποίους αυτό προβλέπει. Τα Όργανα
συνεργάζονται µεταξύ τους καλή τη πίστει.

Άρθρο 19 : Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί από κοινού µε το Συµβούλιο των Υπουργών νοµοθετικά
και δηµοσιονοµικά καθήκοντα, ασκεί δε και καθήκοντα πολιτικού ελέγχου και
συµβουλευτικά καθήκοντα σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται από το Σύνταγµα. Εκλέγει
τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται από τους Ευρωπαίους πολίτες µε άµεση και καθολική

ψηφοφορία κατά τη διάρκεια ελεύθερων και µυστικών εκλογών για θητεία πέντε ετών. Ο

αριθµός των µελών του δεν υπερβαίνει τους 736. Η εκπροσώπηση των Ευρωπαίων πολιτών

ακολουθεί φθινόντως αναλογικό σύστηµα, µε ελάχιστο όριο τεσσάρων µελών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά κράτος µέλος.

Εγκαίρως πριν από τις εκλογές του 2009 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εν ανάγκη δε και

ενόψει µεταγενέστερων εκλογών, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκδίδει, µετά από πρόταση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και µε την έγκρισή του, οµόφωνη απόφαση για τον καθορισµό

της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τηρώντας τις προαναφερόµενες αρχές.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και το Προεδρείο του µεταξύ των µελών

του.

Άρθρο 20 : Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο παρέχει στην Ένωση την αναγκαία για την ανάπτυξή της ώθηση

και καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισµούς και προτεραιότητές της. ∆εν

ασκεί νοµοθετική αρµοδιότητα.

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους Αρχηγούς Κράτους ή Κυβερνήσεως των

κρατών µελών, καθώς και από τον Πρόεδρό του και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης συµµετέχει στις εργασίες του.

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνέρχεται ανά τρίµηνο, συγκαλούµενο από τον Πρόεδρό του.

Όταν το απαιτεί η ηµερήσια διάταξη, τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου δύνανται να

συµφωνήσουν ότι θα επικουρούνται από έναν Υπουργό, ο δε Πρόεδρος της Επιτροπής θα

επικουρείται από έναν Ευρωπαίο Επίτροπο. Όταν το απαιτεί η κατάσταση, ο Πρόεδρος

συγκαλεί έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.

4. Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες το Σύνταγµα ορίζει άλλως, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

αποφασίζει µε συναίνεση.
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Άρθρο 21 : Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε ειδική
πλειοψηφία για θητεία δυόµισι ετών, άπαξ ανανεώσιµη. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύµατος ή
παραπτώµατος, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να τερµατίσει τη θητεία του Προέδρου του
µε την ίδια διαδικασία.

2. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου :
− προεδρεύει και διευθύνει τις εργασίες του,
− εξασφαλίζει την προετοιµασία και τη συνέχειά τους σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο της

Επιτροπής, και µε βάση τις εργασίες του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων,
− εργάζεται για τη διευκόλυνση της συνοχής και της συναίνεσης στο πλαίσιο του

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
− παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση µετά από καθεµία από τις συνόδους

του.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ασκεί υπό αυτή την ιδιότητά του και στο επίπεδό
του την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης σε τοµείς απτόµενους της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων του Υπουργού
Εξωτερικών της Ένωσης.

3. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου δεν µπορεί να ασκεί εθνικό αξίωµα.

Άρθρο 22 : Το Συµβούλιο των Υπουργών

1. Το Συµβούλιο των Υπουργών ασκεί, από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νοµοθετικά
και δηµοσιονοµικά καθήκοντα, ασκεί δε και καθήκοντα χάραξης πολιτικών και συντονισµού
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Σύνταγµα.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο οριζόµενο από κάθε
κράτος µέλος σε υπουργικό επίπεδο για καθεµία από τις συνθέσεις του. Ο αντιπρόσωπος
αυτός είναι ο µόνος που έχει την εξουσία να δεσµεύει το κράτος µέλος το οποίο εκπροσωπεί
και να ασκεί το δικαίωµα ψήφου.

3. Πλην των περιπτώσεων για τις οποίες το Σύνταγµα ορίζει άλλως, το Συµβούλιο των
Υπουργών αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.
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Άρθρο 23 : Οι συνθέσεις του Συµβουλίου των Υπουργών

1. Το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Νοµοθετικού Έργου εξασφαλίζει τη συνοχή των

εργασιών του Συµβουλίου των Υπουργών.

Όταν ενεργεί υπό την ιδιότητα του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων, προετοιµάζει τις

συνόδους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και εξασφαλίζει τη συνέχειά τους από κοινού µε την

Επιτροπή.

Όταν ενεργεί υπό τη νοµοθετική του ιδιότητα, το Συµβούλιο των Υπουργών συσκέπτεται και

εκδίδει από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευρωπαϊκούς νόµους και ευρωπαϊκούς

νόµους-πλαίσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος. Στην περίπτωση αυτή, η

εκπροσώπηση κάθε κράτους µέλους περιλαµβάνει έναν ή δύο άλλους αντιπροσώπους

υπουργικού επιπέδου µε αρµοδιότητες ανάλογες µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης του

Συµβουλίου των Υπουργών.

2. Το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων καταρτίζει τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης

σύµφωνα µε τις γενικές στρατηγικές που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και εξασφαλίζει

τη συνοχή της δράσης της. Προεδρεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης.

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεσπίζει ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία καθορίζονται οι άλλες

συνθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να συνεδριάζει το Συµβούλιο των Υπουργών.

4. Η προεδρία των συνθέσεων του Συµβουλίου των Υπουργών, πλην της σύνθεσης των

Εξωτερικών Υποθέσεων, ασκείται από αντιπροσώπους των κρατών µελών εντός του

Συµβουλίου των Υπουργών, βάσει συστήµατος ισότιµης εναλλαγής, για διάρκεια ενός έτους

τουλάχιστον. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεσπίζει ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία

καθορίζονται οι κανόνες της εναλλαγής αυτής, λαµβάνοντας υπόψη τις πολιτικές και

γεωγραφικές ισορροπίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την πολυµορφία των κρατών µελών.
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Άρθρο 24 : Η ειδική πλειοψηφία

1. Οσάκις το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ή το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζουν µε ειδική

πλειοψηφία, η εν λόγω πλειοψηφία ορίζεται ως η πλειοψηφία των κρατών µελών, τα οποία

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του πληθυσµού της Ένωσης.

2. Όταν το Σύνταγµα δεν απαιτεί να αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ή το Συµβούλιο των

Υπουργών κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, ή όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ή το

Συµβούλιο των Υπουργών δεν αποφασίζει κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργού Εξωτερικών

της Ένωσης, η απαιτούµενη ειδική πλειοψηφία συνίσταται στα δύο τρίτα των κρατών µελών,

τα οποία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του πληθυσµού.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 αρχίζουν να εφαρµόζονται την 1η Νοεµβρίου 2009,

µετά τη διεξαγωγή εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

άρθρου 19.

4. Όταν το Σύνταγµα προβλέπει στο Μέρος ΙΙΙ ότι ευρωπαϊκοί νόµοι και ευρωπαϊκοί

νόµοι-πλαίσια εκδίδονται από το Συµβούλιο των Υπουργών σύµφωνα µε ειδική νοµοθετική

διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να λαµβάνει, µε δική του πρωτοβουλία και

οµόφωνα, κατόπιν ελάχιστης περιόδου εξέτασης έξι µηνών, απόφαση για την έκδοση αυτών

των νόµων ή νόµων-πλαισίων σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό

Συµβούλιο αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού

ενηµερώσει τα εθνικά κοινοβούλια.
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Όταν το Σύνταγµα προβλέπει στο Μέρος ΙΙΙ ότι το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει

οµόφωνα σε συγκεκριµένο τοµέα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει, µε δική του

πρωτοβουλία και οµόφωνα, ευρωπαϊκή απόφαση που επιτρέπει στο Συµβούλιο των

Υπουργών να αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία στον τοµέα αυτόν. Κάθε πρωτοβουλία που

αναλαµβάνεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βάσει του παρόντος εδαφίου διαβιβάζεται στα

εθνικά κοινοβούλια τουλάχιστον τέσσερις µήνες πριν από τη λήψη απόφασης.

5. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ο Πρόεδρός του και ο Πρόεδρος της Επιτροπής

δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία.

Άρθρο 25 : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προάγει το κοινό ευρωπαϊκό συµφέρον και αναλαµβάνει, προς τούτο,

τις κατάλληλες πρωτοβουλίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µεριµνά για την εφαρµογή των

διατάξεων του Συντάγµατος καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται από τα Όργανα

δυνάµει αυτού. Επιβλέπει την εφαρµογή του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο του

∆ικαστηρίου. Εκτελεί τον προϋπολογισµό και διαχειρίζεται τα προγράµµατα. Ασκεί

συντονιστικά, εκτελεστικά και διαχειριστικά καθήκοντα υπό τους όρους που ορίζει το

Σύνταγµα. Εξασφαλίζει την εξωτερική εκπροσώπηση της Ένωσης, πλην της κοινής

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται

στο Σύνταγµα. Προτείνει τον ετήσιο και πολυετή προγραµµατισµό της Ένωσης µε στόχο την

επίτευξη διοργανικών συµφωνιών.

2. Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες το Σύνταγµα ορίζει άλλως, οι νοµοθετικές πράξεις της

Ένωσης µπορούν να εκδίδονται µόνο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Οι άλλες πράξεις

εκδίδονται βάσει προτάσεως της Επιτροπής εφόσον αυτό προβλέπεται στο Σύνταγµα.
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3. Η Επιτροπή αποτελεί Σώµα απαρτιζόµενο από έναν Πρόεδρο, τον Υπουργό Εξωτερικών της

Ένωσης/Αντιπρόεδρο, και 13 Ευρωπαίους Επιτρόπους που επιλέγονται βάσει συστήµατος

ισότιµης εναλλαγής µεταξύ των κρατών µελών. Το σύστηµα αυτό θεσπίζεται µε ευρωπαϊκή

απόφαση που εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο βάσει των ακόλουθων αρχών :

α) τα κράτη µέλη αντιµετωπίζονται µε απόλυτη ισοτιµία όσον αφορά τον καθορισµό της

σειράς διορισµού των υπηκόων τους στο Σώµα και τη διάρκεια της θητείας τους σε

αυτό· κατά συνέπεια, η απόκλιση µεταξύ του συνολικού αριθµού των αξιωµάτων που

κατέχουν οι υπήκοοι δύο δεδοµένων κρατών µελών δεν δύναται ποτέ να υπερβαίνει την

µονάδα,

β) υπό την επιφύλαξη του σηµείου α), κάθε διαδοχικό Σώµα συγκροτείται κατά τρόπο

ώστε να αντικατοπτρίζει µε ικανοποιητικό τρόπο το δηµογραφικό και γεωγραφικό

φάσµα του συνόλου των κρατών µελών της Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζει Επιτρόπους χωρίς δικαίωµα ψήφου, οι οποίοι επιλέγονται

βάσει των ίδιων κριτηρίων που ισχύουν για τα µέλη του Σώµατος και προέρχονται από όλα

τα άλλα κράτη µέλη.

Οι διατάξεις αυτές αρχίζουν να εφαρµόζονται την 1η Νοεµβρίου 2009.

4. Η Επιτροπή ασκεί τις αρµοδιότητές της µε πλήρη ανεξαρτησία. Κατά την εκτέλεση των

καθηκόντων τους, οι Ευρωπαίοι Επίτροποι και οι Επίτροποι δεν επιζητούν ούτε δέχονται

υποδείξεις από κυβερνήσεις ή άλλους οργανισµούς.

5. Η Επιτροπή, ως Σώµα, ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής ευθύνεται έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δραστηριότητες των

Επιτρόπων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να εγκρίνει πρόταση µοµφής κατά της

Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθρου ΙΙΙ-243. Εάν η πρόταση αυτή γίνει δεκτή,

οι Ευρωπαίοι Επίτροποι και οι Επίτροποι οφείλουν να παραιτηθούν συλλογικά από τα

καθήκοντά τους. Η Επιτροπή εξακολουθεί όµως να διεκπεραιώνει τις τρέχουσες υποθέσεις

µέχρις ότου διοριστεί νέο Σώµα Επιτρόπων.
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Άρθρο 26 : Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1. Βάσει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις,

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, προτείνει στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου της Επιτροπής. Ο υποψήφιος

αυτός εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την πλειοψηφία των µελών που το

απαρτίζουν. Εάν ο υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

προτείνει εντός µηνός νέον υποψήφιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε τη διαδικασία που

ακολούθησε την προηγούµενη φορά.

2. Κάθε κράτος µέλος σύµφωνα µε το σύστηµα εναλλαγής καταρτίζει κατάλογο τριών

προσώπων, στον οποίον αντιπροσωπεύονται και τα δύο φύλα, τα οποία κρίνει ότι διαθέτουν

τα προσόντα για να ασκήσουν τα καθήκοντα του Ευρωπαίου Επιτρόπου. Επιλέγοντας ένα

πρόσωπο από κάθε προτεινόµενο κατάλογο, ο εκλεγµένος Πρόεδρος ορίζει τους δεκατρείς

Ευρωπαίους Επιτρόπους µε κριτήριο την επαγγελµατική τους επάρκεια, την προσήλωσή τους

στην ευρωπαϊκή ιδέα και την αδιαµφισβήτητη ανεξαρτησία τους. Ο Πρόεδρος και τα

πρόσωπα που ορίζονται για να γίνουν µέλη του Σώµατος, συµπεριλαµβανοµένου του

µελλοντικού Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, καθώς και των προσώπων που διορίζονται

ως Επίτροποι χωρίς δικαίωµα ψήφου, υπόκεινται, συλλογικά, σε ψήφο έγκρισης του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής :

− καθορίζει τους προσανατολισµούς στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή ασκεί τα

καθήκοντά της,

− αποφασίζει σχετικά µε την εσωτερική της οργάνωση προκειµένου να διασφαλίζονται η

συνοχή, η αποτελεσµατικότητα και η συλλογικότητα της δράσης της,

− διορίζει Αντιπροέδρους µεταξύ των µελών του Σώµατος.

Κάθε Ευρωπαίος Επίτροπος ή Επίτροπος υποβάλλει παραίτηση, εφόσον του το ζητήσει ο

Πρόεδρος.
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Άρθρο 27 : Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία και µε τη συµφωνία του

Προέδρου της Επιτροπής, διορίζει τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης. Ο Υπουργός

Εξωτερικών ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ένωσης. Το

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δύναται να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του µε την ίδια

διαδικασία.

2. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης συµβάλλει µε τις προτάσεις του στην εκπόνηση της

κοινής εξωτερικής πολιτικής, την οποία και εκτελεί ως εντολοδόχος του Συµβουλίου των

Υπουργών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης ενεργεί κατά τον ίδιο τρόπο και για την

κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας.

3. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης κατέχει θέση Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, είναι δε αρµόδιος, στο πλαίσιό της, για τις εξωτερικές σχέσεις και το συντονισµό

των άλλων πτυχών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων

του στο πλαίσιο της Επιτροπής, και µόνον για αυτές τις αρµοδιότητες, ο Υπουργός

Εξωτερικών της Ένωσης υπόκειται στις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της

Επιτροπής.
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Άρθρο 28 : Το ∆ικαστήριο

1. Το ∆ικαστήριο περιλαµβάνει το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, το Τακτικό ∆ικαστήριο και ειδικά

δικαστήρια. Το ∆ικαστήριο εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου κατά την ερµηνεία και την

εφαρµογή του Συντάγµατος.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τα µέσα έννοµης προστασίας που απαιτούνται για να

διασφαλίζεται δραστική δικαστική προστασία στον τοµέα του δικαίου της Ένωσης.

2. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο απαρτίζεται από ένα δικαστή ανά κράτος µέλος και επικουρείται

από γενικούς εισαγγελείς.

Το Τακτικό ∆ικαστήριο απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον δικαστή ανά κράτος µέλος : ο

αριθµός των δικαστών καθορίζεται από τον Οργανισµό του ∆ικαστηρίου.

Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και οι δικαστές του

Τακτικού ∆ικαστηρίου επιλέγονται µεταξύ προσωπικοτήτων µε αδιαµφισβήτητη

ανεξαρτησία που πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις των άρθρων ΙΙΙ-260 και ΙΙΙ-261,

διορίζονται δε µε κοινή συµφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών για εξαετή θητεία

ανανεώσιµη.

3. Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφαίνεται :

− για τις προσφυγές που ασκούνται από κράτη µέλη, Όργανα ή φυσικά ή νοµικά

πρόσωπα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ,

− προδικαστικώς, κατόπιν αιτήµατος εθνικών δικαστηρίων, σχετικά µε την ερµηνεία του

δικαίου της Ένωσης ή σχετικά µε την ισχύ πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα Όργανα,

− σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγµα.
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Κεφάλαιο ΙΙ - Λοιπά Όργανα και Οργανισµοί

Άρθρο 29 : Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτελούν το Ευρωπαϊκό

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές

τράπεζες των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το νόµισµα της Ένωσης, το ευρώ, ασκούν

τη νοµισµατική πολιτική της Ένωσης.

2. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών διευθύνεται από τα όργανα λήψεως

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών. Με την

επιφύλαξη του στόχου της σταθερότητας των τιµών, υποστηρίζει τις γενικές οικονοµικές

πολιτικές που εφαρµόζονται στην Ένωση για να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων της

Ένωσης. Ασκεί και όλα τα άλλα καθήκοντα κεντρικής τράπεζας, δυνάµει των διατάξεων του

Μέρους ΙΙΙ και του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι Όργανο µε νοµική προσωπικότητα. Έχει το

αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει την έκδοση του ευρώ. Κατά την άσκηση των εξουσιών

της και στα οικονοµικά της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανεξάρτητη. Τα Όργανα

και οι οργανισµοί της Ένωσης καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών δεσµεύονται να

τηρούν την αρχή αυτήν.

4. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεσπίζει τα µέτρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των

καθηκόντων της σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων ΙΙΙ-77 έως ΙΙΙ-83 και ΙΙΙ-90 και

σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σύµφωνα µε τις ίδιες

διατάξεις, τα κράτη µέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, καθώς και οι κεντρικές τους

τράπεζες, διατηρούν τις αρµοδιότητές τους στο νοµισµατικό τοµέα.

5. Στους τοµείς που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της, ζητείται η γνώµη της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας για κάθε σχέδιο πράξης της Ένωσης, καθώς και για κάθε σχέδιο εθνικής

νοµοθετικής διάταξης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί επίσης να υποβάλλει γνώµες.
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6. Τα όργανα λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η σύνθεσή τους και οι
µέθοδοι λειτουργίας τους καθορίζονται στα άρθρα ΙΙΙ-84 έως ΙΙΙ-87, καθώς και στο
καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.

Άρθρο 30 : Το Ελεγκτικό Συνέδριο

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το Όργανο που εξασφαλίζει τον έλεγχο των λογαριασµών.

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τους λογαριασµούς του συνόλου των εσόδων και των
δαπανών της Ένωσης και εξασφαλίζει την ορθή χρηµατοοικονοµική διαχείριση.

3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο απαρτίζεται από έναν υπήκοο κάθε κράτους µέλους. Τα µέλη του
ασκούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη ανεξαρτησία.

Άρθρο 31 : Τα συµβουλευτικά όργανα της Ένωσης

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή επικουρούνται
από µια Επιτροπή των Περιφερειών και µια Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, οι οποίες
ασκούν συµβουλευτικά καθήκοντα.

2. Η Επιτροπή των Περιφερειών απαρτίζεται από αντιπροσώπους των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης, οι οποίοι είναι είτε εκλεγµένα µέλη οργανισµού
τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής διοίκησης, είτε ευθύνονται πολιτικώς έναντι µιας
εκλεγµένης συνέλευσης.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους των οργανώσεων
εργοδοτών, µισθωτών και άλλων αντιπροσωπευτικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
ιδίως στον κοινωνικοοικονοµικό, κοινωφελή, επαγγελµατικό και πολιτιστικό τοµέα.

4. Τα µέλη της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής δεν
πρέπει να δεσµεύονται από καµία επιτακτική εντολή. Ασκούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη
ανεξαρτησία, προς το γενικό συµφέρον της Ένωσης.
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5. Οι κανόνες που αφορούν τη σύνθεση, το διορισµό των µελών, τις αρµοδιότητες και τη

λειτουργία των επιτροπών αυτών καθορίζονται από τα άρθρα ΙΙΙ-292 έως ΙΙΙ-298. Οι κανόνες

που αφορούν τη σύνθεση επανεξετάζονται τακτικά από το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά

από πρόταση της Επιτροπής, ώστε να ακολουθούν την οικονοµική, κοινωνική και

δηµογραφική εξέλιξη της Ένωσης.

ΤΙΤΛΟΣ V : ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κεφάλαιο Ι - Κοινές διατάξεις

Άρθρο 32 : Οι νοµικές πράξεις της Ένωσης

1. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται µε το Σύνταγµα, η Ένωση

χρησιµοποιεί ως νοµικές πράξεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ, τον ευρωπαϊκό

νόµο, τον ευρωπαϊκό νόµο-πλαίσιο, τον ευρωπαϊκό κανονισµό, την ευρωπαϊκή απόφαση, τις

συστάσεις και τις γνώµες.

Ο ευρωπαϊκός νόµος αποτελεί νοµοθετική πράξη γενικής ισχύος. Είναι δεσµευτικός ως προς

όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.

Ο ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο αποτελεί νοµοθετική πράξη που δεσµεύει κάθε κράτος µέλος

στο οποίο απευθύνεται όσον αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνει την επιλογή

της µορφής και των µέσων στην αρµοδιότητα των εθνικών αρχών.

Ο ευρωπαϊκός κανονισµός αποτελεί µη νοµοθετική πράξη γενικής ισχύος για την εφαρµογή

νοµοθετικών πράξεων και ορισµένων ειδικών διατάξεων του Συντάγµατος, δύναται δε είτε να

είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και να ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος, είτε

να δεσµεύει κάθε κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται όσον αφορά το επιδιωκόµενο

αποτέλεσµα, αλλά να αφήνει την επιλογή της µορφής και των µέσων στην αρµοδιότητα των

εθνικών αρχών.
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Η ευρωπαϊκή απόφαση αποτελεί µη νοµοθετική πράξη, δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της.

Όταν ορίζει αποδέκτες, είναι δεσµευτική µόνο για αυτούς.

Οι συστάσεις και οι γνώµες που εκδίδονται από τα Όργανα δεν έχουν δεσµευτικά

αποτελέσµατα.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών, όταν επιλαµβάνονται

προτάσεων νοµοθετικών πράξεων, δεν εκδίδουν πράξεις που δεν προβλέπονται από το παρόν

άρθρο στον σχετικό τοµέα.

Άρθρο 33 : Οι νοµοθετικές πράξεις

1. Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και οι ευρωπαϊκοί νόµοι-πλαίσια εκδίδονται από κοινού από το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της

Επιτροπής, σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο ΙΙΙ-302.

Εάν τα δύο Όργανα δεν συµφωνήσουν, η πράξη δεν εκδίδεται.

Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-165, οι ευρωπαϊκοί νόµοι και οι

ευρωπαϊκοί νόµοι-πλαίσια µπορούν να εκδίδονται µετά από πρωτοβουλία οµάδας κρατών

µελών σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-302.

2. Στις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγµα, οι ευρωπαϊκοί νόµοι και οι

ευρωπαϊκοί νόµοι-πλαίσια εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τη συµµετοχή του

Συµβουλίου των Υπουργών ή από το Συµβούλιο των Υπουργών µε τη συµµετοχή του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε ειδικές νοµοθετικές διαδικασίες.
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Άρθρο 34 : Οι µη νοµοθετικές πράξεις

1. Το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή εκδίδουν ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή

ευρωπαϊκές αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 35 και 36 καθώς και

στις περιπτώσεις που προβλέπονται µε ειδική µνεία στο Σύνταγµα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται µε ειδική µνεία στο

Σύνταγµα. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς και

ευρωπαϊκές αποφάσεις όταν της το επιτρέπει το Σύνταγµα.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή, καθώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,

όταν το επιτρέπει το Σύνταγµα, εκδίδουν συστάσεις.

Άρθρο 35 : Οι κατ� εξουσιοδότηση κανονισµοί

1. Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και οι ευρωπαϊκοί νόµοι-πλαίσια µπορούν να αναθέτουν στην Επιτροπή

την εξουσία έκδοσης κατ� εξουσιοδότηση κανονισµών που συµπληρώνουν ή τροποποιούν

ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία του νόµου ή του νόµου-πλαισίου.

Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και οι ευρωπαϊκοί νόµοι-πλαίσια οριοθετούν σαφώς τους στόχους, το

περιεχόµενο, την έκταση και τη διάρκεια της εξουσιοδότησης. Τα ουσιώδη στοιχεία ενός

τοµέα δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο εξουσιοδότησης ρυθµίζονται µόνο µε

νόµο ή νόµο-πλαίσιο.

2. Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και οι ευρωπαϊκοί νόµοι-πλαίσια καθορίζουν ρητώς τις προϋποθέσεις

στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση. Οι προϋποθέσεις αυτές µπορούν να συνίστανται στις

ακόλουθες δυνατότητες :

− το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να αποφασίσει την

ανάκληση της εξουσιοδότησης,
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− ο κατ� εξουσιοδότηση κανονισµός µπορεί να τεθεί σε ισχύ µόνον εφόσον, εντός της
προθεσµίας που καθορίζει ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο των Υπουργών δεν εκφράσει αντιρρήσεις.

Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει µε την
πλειοψηφία των µελών του και το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µε ειδική
πλειοψηφία.

Άρθρο 36 : Οι εκτελεστικές πράξεις

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα εσωτερικού δικαίου για την εφαρµογή των
νοµικά δεσµευτικών πράξεων της Ένωσης.

2. Όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των δεσµευτικών πράξεων της
Ένωσης, οι πράξεις αυτές µπορούν να αναθέτουν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή
ή, σε ειδικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένες και στις περιπτώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 39, στο Συµβούλιο των Υπουργών.

3. Ευρωπαϊκός νόµος θεσπίζει εκ των προτέρων γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά µε τους
όρους ελέγχου των εκτελεστικών πράξεων της Ένωσης από τα κράτη µέλη.

4. Οι εκτελεστικές πράξεις της Ένωσης εκδίδονται ως ευρωπαϊκοί εκτελεστικοί κανονισµοί ή
ευρωπαϊκές εκτελεστικές αποφάσεις.

Άρθρο 37 : Κοινές αρχές που διέπουν τις νοµικές πράξεις της Ένωσης

1. Όταν το Σύνταγµα δεν προβλέπει συγκεκριµένη πράξη, τα Όργανα αποφασίζουν,
τηρουµένων των εφαρµοστέων διαδικασιών, τη µορφή της πράξης που εκδίδουν σε κάθε
περίπτωση σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται στο άρθρο 9.

2. Οι ευρωπαϊκοί νόµοι, οι ευρωπαϊκοί νόµοι-πλαίσια, οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί και οι
ευρωπαϊκές αποφάσεις αιτιολογούνται και παραπέµπουν σε προτάσεις ή γνώµες που
προβλέπονται από το Σύνταγµα.
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Άρθρο 38 : ∆ηµοσίευση και έναρξη ισχύος

1. Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και οι ευρωπαϊκοί νόµοι-πλαίσια που εκδίδονται σύµφωνα µε τη συνήθη

νοµοθετική διαδικασία υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου των Υπουργών. Στις άλλες περιπτώσεις, υπογράφονται

από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου των

Υπουργών. Οι ευρωπαϊκοί νόµοι και οι ευρωπαϊκοί νόµοι-πλαίσια δηµοσιεύονται στην

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία

που ορίζουν ή, άλλως, την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή τους.

2. Οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, όταν δεν καθορίζουν τους

αποδέκτες τους ή όταν απευθύνονται σε όλα τα κράτη µέλη, υπογράφονται από τον Πρόεδρο

του εκδίδοντος Οργάνου, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και αρχίζουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία που ορίζουν ή, άλλως, την εικοστή ηµέρα από

τη δηµοσίευσή τους.

3. Οι άλλες αποφάσεις κοινοποιούνται στους αποδέκτες τους και αρχίζουν να παράγουν

αποτελέσµατα µε την κοινοποίησή τους.

Κεφάλαιο ΙΙ - Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 39 : Ειδικές διατάξεις εφαρµογής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής

ασφάλειας

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας η οποία

βασίζεται στην ανάπτυξη της αµοιβαίας πολιτικής αλληλεγγύης των κρατών µελών, στον

προσδιορισµό ζητηµάτων γενικού ενδιαφέροντος και στην επίτευξη διαρκώς µεγαλύτερου

βαθµού σύγκλισης των δράσεων των κρατών µελών.
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2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσδιορίζει τα στρατηγικά συµφέροντα της Ένωσης και
καθορίζει τους στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Το
Συµβούλιο των Υπουργών εκπονεί την πολιτική αυτή στο πλαίσιο των στρατηγικών γραµµών
που καθορίζει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Μέρος ΙΙΙ.

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών λαµβάνουν τις αναγκαίες
ευρωπαϊκές αποφάσεις.

4. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας υλοποιείται από τον Υπουργό
Εξωτερικών της Ένωσης και από τα κράτη µέλη µε τη χρησιµοποίηση των εθνικών µέσων
και των µέσων της Ένωσης.

5. Τα κράτη µέλη συνεννοούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Συµβουλίου
των Υπουργών για κάθε ζήτηµα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας γενικού
ενδιαφέροντος, προκειµένου να καθορίζουν µια κοινή προσέγγιση. Προτού αναλάβει διεθνώς
οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε δέσµευση που θα µπορούσε να επηρεάσει τα
συµφέροντα της Ένωσης, κάθε κράτος µέλος διαβουλεύεται µε τα άλλα στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο ή στο Συµβούλιο των Υπουργών. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, µε τη σύγκλιση
των ενεργειών τους, ότι η Ένωση είναι σε θέση να υπερασπίζεται διεθνώς τα συµφέροντά της
και τις αξίες της. Τα κράτη µέλη είναι αλληλέγγυα µεταξύ τους.

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδοτεί τακτικά για τις κύριες πτυχές και τις βασικές
επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και ενηµερώνεται για την
εξέλιξή της.

7. Σε θέµατα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
και το Συµβούλιο των Υπουργών θεσπίζουν ευρωπαϊκές αποφάσεις οµόφωνα, εκτός των
περιπτώσεων που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ. Αποφασίζουν µετά από πρόταση κράτους
µέλους, του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης ή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης µε
την υποστήριξη της Επιτροπής. ∆εν εκδίδονται ευρωπαϊκοί νόµοι ή ευρωπαϊκοί
νόµοι-πλαίσια.

8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει οµόφωνα ότι το Συµβούλιο των Υπουργών
λαµβάνει αποφάσεις µε ειδική πλειοψηφία και σε άλλες περιπτώσεις πλην αυτών που
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ.
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Άρθρο 40 : Ειδικές διατάξεις εφαρµογής της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας

1. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας αποτελεί εγγενές στοιχείο της κοινής εξωτερικής

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Εξασφαλίζει στην Ένωση επιχειρησιακή ικανότητα

βασισµένη σε µη στρατιωτικά και στρατιωτικά µέσα. Η Ένωση µπορεί να κάνει χρήση των

µέσων αυτών σε αποστολές εκτός της Ένωσης προκειµένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της

ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, σύµφωνα

µε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών βασίζεται

στα µέσα που παρέχουν τα κράτη µέλη.

2. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας περιλαµβάνει την προοδευτική χάραξη κοινής

αµυντικής πολιτικής της Ένωσης. Η κοινή αµυντική πολιτική θα οδηγήσει στην κοινή άµυνα

όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λάβει σχετική απόφαση µε οµοφωνία· στην περίπτωση αυτή,

θα εισηγηθεί στα κράτη µέλη την υιοθέτηση µιας τέτοιας απόφασης, σύµφωνα µε τους

αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες.

Η πολιτική της Ένωσης κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν θίγει τον ειδικό

χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άµυνας ορισµένων κρατών µελών, σέβεται τις

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του Βόρειου Ατλαντικού για ορισµένα κράτη

µέλη που θεωρούν ότι η κοινή άµυνά τους υλοποιείται στο πλαίσιο της Οργάνωσης της

Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού, και συνάδει µε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνας

που θεσπίζεται στο πλαίσιο αυτό.

3. Τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση Ένωσης, για την εφαρµογή της κοινής πολιτικής

ασφάλειας και άµυνας, µη στρατιωτικές και στρατιωτικές δυνατότητες, προκειµένου να

συµβάλουν στους στόχους που έχει καθορίσει το Συµβούλιο των Υπουργών. Τα κράτη µέλη

που συγκροτούν µεταξύ τους πολυεθνικές δυνάµεις µπορούν επίσης να θέτουν τις δυνάµεις

αυτές στη διάθεση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας.



CONV 850/03 34
   EL

Τα κράτη µέλη δεσµεύονται να βελτιώσουν προοδευτικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες.

∆ηµιουργείται Ευρωπαϊκός Οργανισµός Εξοπλισµών, Ερευνών και Στρατιωτικών

∆υνατοτήτων για να προσδιορίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες, να προωθεί µέτρα για την

ικανοποίησή τους, να συµβάλλει στον προσδιορισµό και ενδεχοµένως στην υλοποίηση κάθε

µέτρου χρήσιµου για την ενίσχυση της βιοµηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αµυντικού

τοµέα, να συµµετέχει στον προσδιορισµό ευρωπαϊκής πολιτικής δυνατοτήτων και

εξοπλισµών και να επικουρεί το Συµβούλιο των Υπουργών στην αξιολόγηση της βελτίωσης

των στρατιωτικών δυνατοτήτων.

4. Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και

άµυνας, καθώς και αυτές που αφορούν την πραγµατοποίηση µιας αποστολής βάσει του

παρόντος άρθρου, λαµβάνονται από το Συµβούλιο των Υπουργών οµόφωνα ύστερα από

πρόταση είτε του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης είτε ενός κράτους µέλους. Ο Υπουργός

Εξωτερικών της Ένωσης µπορεί να προτείνει την προσφυγή σε εθνικά µέσα καθώς και στα

µέσα της Ένωσης, ενδεχοµένως από κοινού µε την Επιτροπή.

5. Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση µιας αποστολής, στο πλαίσιο

της Ένωσης, σε οµάδα κρατών µελών προκειµένου να διατηρηθούν οι αξίες της Ένωσης και

να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντά της. Η εκτέλεση τέτοιων αποστολών διέπεται από τις

διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-211.

6. Τα κράτη µέλη που πληρούν υψηλότερα κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων και έχουν

αναλάβει µεταξύ τους δεσµευτικότερες υποχρεώσεις στον τοµέα αυτό για την

πραγµατοποίηση των πλέον απαιτητικών αποστολών, θεσµοθετούν διαρθρωµένη συνεργασία

στο πλαίσιο της Ένωσης. Η συνεργασία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-213.
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7. Εφόσον το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεν λαµβάνει απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του

παρόντος άρθρου, καθιερώνεται στενότερη συνεργασία, στο πλαίσιο της Ένωσης, σε θέµατα

αµοιβαίας άµυνας. ∆υνάµει της συνεργασίας αυτής, στην περίπτωση που ένα από τα

συµµετέχοντα στη συνεργασία κράτη αποτελέσει αντικείµενο ένοπλης επίθεσης στο έδαφός

του, τα άλλα συµµετέχοντα κράτη του παρέχουν βοήθεια και συνδροµή µε όλα τα µέσα που

έχουν στη διάθεσή τους, στρατιωτικά και άλλα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του

Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. Κατά την υλοποίηση της στενότερης συνεργασίας σε θέµατα

αµοιβαίας άµυνας τα συµµετέχοντα κράτη µέλη συνεργάζονται στενά µε την Οργάνωση της

Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού. Ο τρόπος συµµετοχής, οι κανόνες λειτουργίας και οι

διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής προβλέπονται στο

άρθρο ΙΙΙ-214.

8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδοτεί τακτικά για τις κύριες πτυχές και τις βασικές

επιλογές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας και ενηµερώνεται για την εξέλιξή της.

Άρθρο 41 : Ειδικές διατάξεις εφαρµογής του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

1. Η Ένωση συγκροτεί έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης :

- µε τη θέσπιση ευρωπαϊκών νόµων και ευρωπαϊκών νόµων-πλαισίων µε στόχο,

ενδεχοµένως, την προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών, στους τοµείς που

απαριθµούνται στο Μέρος ΙΙΙ,

- ευνοώντας την αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών,

ιδίως µε την αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών και εξωδικαστικών αποφάσεων,

- µε την επιχειρησιακή συνεργασία του συνόλου των αρµόδιων αρχών των κρατών

µελών, περιλαµβανοµένων των αρχών της αστυνοµίας, των τελωνείων και άλλων

υπηρεσιών ειδικευµένων στην πρόληψη και τη διαπίστωση αξιόποινων πράξεων.
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2. Στα πλαίσια του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, τα εθνικά κοινοβούλια

µπορούν να συµµετέχουν στους µηχανισµούς αξιολόγησης που προβλέπονται στο

άρθρο ΙΙΙ-161, συµπράττουν δε στον πολιτικό έλεγχο της Ευρωπόλ και στην αξιολόγηση των

δραστηριοτήτων της Eurojust, σύµφωνα µε τα άρθρα ΙΙΙ-177 και ΙΙΙ-174.

3. Στον τοµέα της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, τα κράτη

µέλη διαθέτουν δικαίωµα πρωτοβουλίας, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-165.

Άρθρο 42 : Ρήτρα αλληλεγγύης

1. Η Ένωση και τα κράτη µέλη της ενεργούν από κοινού µε πνεύµα αλληλεγγύης εάν ένα

κράτος µέλος δεχθεί τροµοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή

καταστροφή. Η Ένωση κινητοποιεί όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή της,

συµπεριλαµβανοµένων των στρατιωτικών µέσων που θέτουν στη διάθεσή της τα κράτη µέλη,

για :

α) - την πρόληψη µιας τροµοκρατικής απειλής στο έδαφος των κρατών µελών,

- την προστασία των δηµοκρατικών θεσµών και του άµαχου πληθυσµού από

ενδεχόµενη τροµοκρατική επίθεση,

- την παροχή συνδροµής σε κράτος µέλος στο έδαφός του, µετά από αίτηση των

πολιτικών αρχών του, σε περίπτωση τροµοκρατικής επίθεσης,

β) - την παροχή συνδροµής σε κράτος µέλος στο έδαφός του, µετά από αίτηση των

πολιτικών αρχών του, σε περίπτωση καταστροφής.

2. Οι λεπτοµέρειες της εφαρµογής της διάταξης αυτής προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-231.
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Κεφάλαιο ΙΙΙ - Οι ενισχυµένες συνεργασίες

Άρθρο 43 : Οι ενισχυµένες συνεργασίες

1. Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία στα
πλαίσια των µη αποκλειστικών αρµοδιοτήτων της Ένωσης, µπορούν να προσφεύγουν στα
Όργανα της Ένωσης και να ασκούν αυτές τις αρµοδιότητες εφαρµόζοντας τις κατάλληλες
διατάξεις του Συντάγµατος, εντός των ορίων και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
προβλέπονται από το παρόν άρθρο, καθώς και από τα άρθρα ΙΙΙ-322 έως ΙΙΙ-329.

Οι ενισχυµένες συνεργασίες σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγµάτωση των στόχων της
Ένωσης, να διαφυλάσσουν τα συµφέροντά της και να ενισχύουν τη διαδικασία ολοκλήρωσής
της. Είναι ανοικτές σε όλα τα κράτη µέλη κατά την καθιέρωσή τους, καθώς και ανά πάσα
στιγµή, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-324.

2. Η έγκριση για την καθιέρωση µιας ενισχυµένης συνεργασίας χορηγείται από το Συµβούλιο
των Υπουργών ως έσχατη λύση, εφόσον διαπιστώνεται στα πλαίσια των εργασιών του ότι οι
στόχοι της δεν µπορούν να επιτευχθούν µέσα σε εύλογο χρόνο από την Ένωση στο σύνολό
της, και υπό τον όρο ότι θα συγκεντρώνει τουλάχιστον οκτώ κράτη µέλη. Το Συµβούλιο των
Υπουργών αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου ΙΙΙ-325.

3. Κατά τη θέσπιση των πράξεων στα πλαίσια του Συµβουλίου των Υπουργών, ψηφίζουν µόνον
τα µέλη του που αντιπροσωπεύουν τα κράτη τα οποία συµµετέχουν στην ενισχυµένη
συνεργασία. Ωστόσο, στις συσκέψεις του Συµβουλίου των Υπουργών µπορούν να
συµµετέχουν όλα τα κράτη µέλη.

Η οµοφωνία αποτελείται από τις ψήφους των αντιπροσώπων των συµµετεχόντων κρατών και
µόνον. Ως ειδική πλειοψηφία ορίζεται η πλειοψηφία των ψήφων των αντιπροσώπων των
συµµετεχόντων κρατών, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του
πληθυσµού αυτών των κρατών. Εφόσον το Σύνταγµα δεν απαιτεί από το Συµβούλιο των
Υπουργών να αποφασίζει κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, ή εφόσον το Συµβούλιο των
Υπουργών δεν αποφασίζει µε πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, η
απαιτούµενη ειδική πλειοψηφία ορίζεται ως η πλειοψηφία των ψήφων των δύο τρίτων των
συµµετεχόντων κρατών, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του
πληθυσµού αυτών των κρατών.
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4. Οι πράξεις που θεσπίζονται στα πλαίσια µιας ενισχυµένης συνεργασίας δεσµεύουν µόνο τα

κράτη µέλη που συµµετέχουν σε αυτήν. Οι πράξεις αυτές δεν θεωρούνται ως κεκτηµένο το

οποίο χρήζει αποδοχής από τις υποψήφιες για ένταξη στην Ένωση χώρες.

ΤΙΤΛΟΣ VI : Ο ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 44 : Αρχή της δηµοκρατικής ισότητας

Σε όλες τις δραστηριότητές της, η Ένωση σέβεται την αρχή της ισότητας των πολιτών της.

Οι πολίτες τυγχάνουν ίσης προσοχής από τα Όργανα της Ένωσης.

Άρθρο 45 : Αρχή της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας

1. Η λειτουργία της Ένωσης θεµελιώνεται στην αρχή της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας.

2. Οι πολίτες εκπροσωπούνται άµεσα στο επίπεδο της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα

κράτη µέλη εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και στο Συµβούλιο των Υπουργών

από τις κυβερνήσεις τους, οι οποίες φέρουν ίδια ευθύνη έναντι των εθνικών κοινοβουλίων, τα

οποία εκλέγονται από τους πολίτες τους.

3. Κάθε πολίτης δικαιούται να συµµετέχει στο δηµοκρατικό βίο της Ένωσης. Οι αποφάσεις

λαµβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και εγγύτερα στους πολίτες.

4. Τα πολιτικά κόµµατα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συµβάλλουν στην διαµόρφωση της ευρωπαϊκής

πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης.



CONV 850/03 39
   EL

Άρθρο 46 : Αρχή της συµµετοχικής δηµοκρατίας

1. Τα Όργανα της Ένωσης δίδουν, µε τα κατάλληλα µέσα, στους πολίτες και στις

αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δηµόσια

τις γνώµες τους σε όλους τους τοµείς δράσης της Ένωσης.

2. Τα Όργανα της Ένωσης διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο µε τις

αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών.

3. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ένωσης, η

Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.

4. Με πρωτοβουλία τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου πολιτών της Ένωσης από σηµαντικό αριθµό

κρατών µελών, µπορεί να καλείται η Επιτροπή να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί

θεµάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης για

την εφαρµογή του Συντάγµατος. Ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει τις διατάξεις σχετικά µε τις

ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατύπωση τέτοιου αιτήµατος

πολιτών.

Άρθρο 47 : Οι κοινωνικοί εταίροι και ο αυτόνοµος κοινωνικός διάλογος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και προάγει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδο της

Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία των εθνικών συστηµάτων, διευκολύνει δε τον

µεταξύ τους διάλογο, σεβόµενη την αυτονοµία τους.

Άρθρο 48 : Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζει Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, ο οποίος παραλαµβάνει τις

καταγγελίες για περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα πλαίσια των Οργάνων, οργανισµών ή φορέων της

Ένωσης. Ερευνά τις καταγγελίες αυτές και συντάσσει σχετικές εκθέσεις. Ο Ευρωπαίος

∆ιαµεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του µε πλήρη ανεξαρτησία.
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Άρθρο 49 : ∆ιαφάνεια των εργασιών των Οργάνων της Ένωσης

1. Προκειµένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συµµετοχή

της κοινωνίας των πολιτών, τα Όργανα, οι οργανισµοί και οι φορείς της Ένωσης διεξάγουν

τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοικτά.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει δηµόσια, καθώς και το Συµβούλιο των Υπουργών

όταν εξετάζει και υιοθετεί νοµοθετική πρόταση.

3. Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την

καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος έχει δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα, ανεξαρτήτως

µορφής, των Οργάνων, των οργανισµών και φορέων της Ένωσης, υπό τους όρους που

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ.

4. Ευρωπαϊκός νόµος ορίζει τις γενικές αρχές και τους περιορισµούς που διέπουν, για λόγους

δηµοσίου ή ιδιωτικού συµφέροντος, την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αυτά τα

έγγραφα.

5. Κάθε Όργανο, οργανισµός ή φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 θεσπίζει στον

εσωτερικό του κανονισµό ειδικές διατάξεις για την πρόσβαση στα έγγραφα, σύµφωνα µε τον

ευρωπαϊκό νόµο που προβλέπεται στην παράγραφο 4.

Άρθρο 50 : Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που

το αφορούν.

2. Ευρωπαϊκός νόµος θεσπίζει τους κανόνες σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων

έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Όργανα, τους

οργανισµούς και τους φορείς της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη µέλη κατά την άσκηση

δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης, και σχετικά

µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. Η τήρηση των κανόνων αυτών

υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.
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Άρθρο 51 : Καθεστώς των εκκλησιών και των µη οµολογιακών ενώσεων

1. Η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο οι

εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη µέλη.

2. Η Ένωση σέβεται παροµοίως το καθεστώς των φιλοσοφικών και µη οµολογιακών

οργανώσεων.

3. Η Ένωση διατηρεί ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο µε τις εκκλησίες και τις οργανώσεις

αυτές, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και συµβολή τους.

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 52 : ∆ηµοσιονοµικές και οικονοµικές αρχές

1. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να προβλέπονται για κάθε οικονοµικό έτος

και να εγγράφονται στον προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ.

2. Ο προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες.

3. Οι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό δαπάνες εγκρίνονται για τη διάρκεια του οικονοµικού

έτους, σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό νόµο που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-318.

4. Η εκτέλεση των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό δαπανών απαιτεί προηγουµένως

έκδοση νοµικά δεσµευτικής πράξης που να παρέχει τη νοµική βάση για τις ενέργειες της

Ένωσης και την εκτέλεση των δαπανών, σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό νόµο που αναφέρεται

στο άρθρο ΙΙΙ-318. Η εν λόγω πράξη πρέπει να έχει τη µορφή ευρωπαϊκού νόµου,

ευρωπαϊκού νόµου-πλαισίου, ευρωπαϊκού κανονισµού ή ευρωπαϊκής απόφασης.
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5. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η δηµοσιονοµική πειθαρχία, η Ένωση δεν εκδίδει µέτρα που

ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισµό, χωρίς να παρέχει την

εγγύηση ότι η πρόταση ή το µέτρο αυτό δύναται να χρηµατοδοτηθεί στα πλαίσια των ιδίων

πόρων της Ένωσης και του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου που αναφέρεται στο

άρθρο 54.

6. Ο προϋπολογισµός της Ένωσης εκτελείται σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής

δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε την Ένωση προκειµένου να

διασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισµό χρησιµοποιούνται

σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.

7. Η Ένωση και τα κράτη µέλη καταπολεµούν την απάτη ή οιαδήποτε άλλη παράνοµη

δραστηριότητα κατά των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου ΙΙΙ-321.

Άρθρο 53 : Πόροι της Ένωσης

1. Η Ένωση προικίζεται µε επαρκή µέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή

εφαρµογή των πολιτικών της.

2. Ο προϋπολογισµός της Ένωσης χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου, µε την επιφύλαξη των άλλων

εσόδων, από ιδίους πόρους.

3. Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου των Υπουργών καθορίζει το ανώτατο όριο των πόρων

της Ένωσης και µπορεί να καθιερώνει νέες κατηγορίες πόρων ή να καταργεί υφιστάµενη

κατηγορία. Ο νόµος αυτός τίθεται σε ισχύ µόνον µετά την έγκρισή του από τα κράτη µέλη,

κατά τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Το Συµβούλιο των Υπουργών

αποφασίζει οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

4. Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου των Υπουργών καθορίζει τις ρυθµίσεις σχετικά µε τους

πόρους της Ένωσης. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µετά από έγκριση του

Κοινοβουλίου.
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Άρθρο 54 : Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο

1. Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο έχει ως στόχο να εξασφαλίζει την οµαλή εξέλιξη των

δαπανών της Ένωσης εντός των ορίων των ιδίων πόρων. Καθορίζει το ύψος των ετήσιων

ανώτατων ορίων των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ανά κατηγορία δαπανών,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-308.

2. Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο θεσπίζεται µε ευρωπαϊκό νόµο του Συµβουλίου των

Υπουργών. Το Συµβούλιο των Υπουργών λαµβάνει τη σχετική απόφαση µετά από έγκριση

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αποφασίζει µε την πλειοψηφία των µελών από τα οποία

απαρτίζεται.

3. Ο ετήσιος προϋπολογισµός της Ένωσης καταρτίζεται τηρουµένου του πολυετούς

δηµοσιονοµικού πλαισίου.

4. Κατά τη θέσπιση του πρώτου πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου µετά τη θέση του

Συντάγµατος σε ισχύ, το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µε οµοφωνία.

Άρθρο 55 : Ο προϋπολογισµός της Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδουν, µετά από πρόταση της

Επιτροπής και σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-310, τον ευρωπαϊκό

νόµο µε τον οποίο θεσπίζεται ο ετήσιος προϋπολογισµός της Ένωσης.

ΤΙΤΛΟΣ VIII : Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ

Άρθρο 56 : Η Ένωση και το εγγύς περιβάλλον της

1. Η Ένωση αναπτύσσει µε τα γειτονικά κράτη προνοµιακές σχέσεις, µε στόχο την εγκαθίδρυση

ενός χώρου ευηµερίας και καλής γειτονίας, ο οποίος θεµελιώνεται στις αξίες της Ένωσης και

χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις οι οποίες βασίζονται στη συνεργασία.
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2. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση µπορεί να συνάπτει και να εφαρµόζει ειδικές συµφωνίες µε τα

εν λόγω κράτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-227. Οι συµφωνίες αυτές µπορούν

να περιλαµβάνουν αµοιβαία δικαιώµατα και υποχρεώσεις καθώς και τη δυνατότητα

διεξαγωγής κοινών δράσεων. Η εφαρµογή τους αποτελεί αντικείµενο περιοδικών

διαβουλεύσεων.

ΤΙΤΛΟΣ IX : Η Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 57 : Κριτήρια επιλεξιµότητας και διαδικασία προσχώρησης στην Ένωση

1. Η Ένωση είναι ανοικτή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που σέβονται τις αξίες που αναφέρονται

στο άρθρο 2 και δεσµεύονται να τις προάγουν από κοινού.

2. Κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο επιθυµεί να γίνει µέλος της Ένωσης απευθύνει την αίτησή

του στο Συµβούλιο των Υπουργών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια

των κρατών µελών ενηµερώνονται για την αίτηση αυτή. Το Συµβούλιο των Υπουργών

αποφασίζει οµόφωνα, αφού ζητήσει τη γνώµη της Επιτροπής και µετά από έγκριση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι όροι και οι λεπτοµέρειες της προσχώρησης αποτελούν

αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των κρατών µελών και του αιτούντος κράτους. Η συµφωνία

αυτή υποβάλλεται από όλα τα συµβαλλόµενα κράτη σε επικύρωση, κατά τους αντίστοιχους

συνταγµατικούς τους κανόνες.

Άρθρο 58 : Αναστολή του δικαιώµατος συµµετοχής στην Ένωση

1. Το Συµβούλιο των Υπουργών δύναται, αποφασίζοντας µε πλειοψηφία των τεσσάρων

πέµπτων των µελών του, ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του ενός τρίτου των κρατών

µελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Επιτροπής και αφού λάβει την έγκριση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία διαπιστώνει την

ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος µέλος των αξιών που

µνηµονεύονται στο άρθρο 2. Το Συµβούλιο των Υπουργών, προτού προβεί στη διαπίστωση

αυτή, ακούει το εν λόγω κράτος µέλος, και δύναται, αποφασίζοντας µε την ίδια διαδικασία,

να του απευθύνει συστάσεις.
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Το Συµβούλιο των Υπουργών επαληθεύει τακτικά ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι που

οδήγησαν στη διαπίστωση αυτή.

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, δύναται, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από πρόταση του ενός

τρίτου των κρατών µελών ή της Επιτροπής και αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία διαπιστώνει την ύπαρξη

σοβαρής και διαρκούς παραβίασης από κράτος µέλος των αξιών που µνηµονεύονται στο

άρθρο 2, αφού καλέσει το εν λόγω κράτος µέλος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

3. Εφόσον γίνει η αναφερόµενη στην παράγραφο 2 διαπίστωση, το Συµβούλιο των Υπουργών

δύναται να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση, µε ειδική πλειοψηφία, µε την οποία αναστέλλει

ορισµένα δικαιώµατα τα οποία απορρέουν από την εφαρµογή του Συντάγµατος ως προς το εν

λόγω κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων ψήφου αυτού του κράτους

µέλους στο Συµβούλιο των Υπουργών. Ενεργώντας κατ� αυτόν τον τρόπο, το Συµβούλιο των

Υπουργών λαµβάνει υπόψη του τις πιθανές συνέπειες µιας τέτοιας αναστολής στα

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων.

Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω κράτος µέλος εξακολουθεί να δεσµεύεται από τις

υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει του Συντάγµατος.

4. Το Συµβούλιο των Υπουργών δύναται να εκδώσει εν συνεχεία, µε ειδική πλειοψηφία,

ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία τροποποιεί ή καταργεί µέτρα που έλαβε σύµφωνα µε την

παράγραφο 3, ανάλογα µε τις µεταβολές της κατάστασης η οποία οδήγησε στην επιβολή

τους.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει χωρίς να

λαµβάνει υπόψη του την ψήφο του εν λόγω κράτους µέλους. Αποχές παρόντων ή

αντιπροσωπευοµένων µελών δεν εµποδίζουν τη θέσπιση των αποφάσεων που αναφέρονται

στη παράγραφο 2.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία δικαιώµατα ψήφου έχουν

ανασταλεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
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6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει µε την

πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία

των µελών του.

Άρθρο 59 : Εθελούσια αποχώρηση από την Ένωση

1. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

σύµφωνα µε τους εσωτερικούς συνταγµατικούς του κανόνες.

2. Το κράτος µέλος που αποφασίζει να αποχωρήσει γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο επιλαµβάνεται της γνωστοποίησης αυτής. Με βάση τους

προσανατολισµούς του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, η Ένωση προβαίνει σε διαπραγµατεύσεις

και συνάπτει µε το εν λόγω κράτος συµφωνία που καθορίζει τις λεπτοµέρειες της

αποχώρησής του, λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των µελλοντικών του σχέσεων µε την

Ένωση. Η συµφωνία αυτή συνάπτεται εξ ονόµατος της Ένωσης από το Συµβούλιο των

Υπουργών, το οποίο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, µετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.

Ο αντιπρόσωπος του αποχωρούντος κράτους µέλους δεν συµµετέχει ούτε στις συζητήσεις

ούτε στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ή του Συµβουλίου των Υπουργών που το

αφορούν.

3. Το Σύνταγµα παύει να ισχύει στο ενδιαφερόµενο κράτος από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος

της συµφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας συµφωνίας, δύο έτη µετά τη γνωστοποίηση

που µνηµονεύεται στην παράγραφο 2, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σε συµφωνία µε

το εν λόγω κράτος µέλος, αποφασίσει την παράταση αυτής της προθεσµίας.

4. Εάν το κράτος που αποχώρησε από την Ένωση ζητήσει την εκ νέου προσχώρησή του, η

αίτησή αυτή υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 57.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας µεταξύ τους µία διαρκώς στενότερη ένωση, αποφάσισαν να
µοιραστούν ένα ειρηνικό µέλλον θεµελιωµένο σε κοινές αξίες.

Η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευµατικής και ηθικής κληρονοµιάς της, εδράζεται στις
αδιαίρετες και οικουµενικές αξίες της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας
και της αλληλεγγύης· ερείδεται στις αρχές της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Ένωση
τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης και
δηµιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
Η Ένωση συµβάλλει στη διαφύλαξη και την ανάπτυξη αυτών των κοινών αξιών, σεβόµενη την
πολυµορφία των πολιτισµών και των παραδόσεων των λαών της Ευρώπης καθώς και την εθνική
ταυτότητα των κρατών µελών της και την οργάνωση της δηµόσιας εξουσίας τους σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· επιδιώκει να προαγάγει ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη και
εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και των
κεφαλαίων καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης.

Προς το σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων, υπό
το πρίσµα των κοινωνικών αλλαγών, της κοινωνικής προόδου και των επιστηµονικών και
τεχνολογικών εξελίξεων, καθιστώντας τα πιο αντιληπτά σε ένα Χάρτη.

Ο παρών Χάρτης επιβεβαιώνει, σεβόµενος τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα της Ένωσης, καθώς
και την αρχή της επικουρικότητας, τα δικαιώµατα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές
συνταγµατικές παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών µελών, την Ευρωπαϊκή
Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών,
τους Κοινωνικούς Χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση και το Συµβούλιο της Ευρώπης
καθώς και από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Εν προκειµένω, ο Χάρτης θα ερµηνεύεται από τα
δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών µελών, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των επεξηγήσεων
που καταρτίσθηκαν καθ� υπόδειξη του Προεδρείου της Συνέλευσης που συνέταξε το Χάρτη.

Η απόλαυση των δικαιωµάτων αυτών συνεπάγεται ευθύνες και καθήκοντα έναντι τόσο των τρίτων
όσο και της ανθρώπινης κοινότητας και των µελλοντικών γενεών.

Κατά συνέπεια, η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται
κατωτέρω.
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ΤΙΤΛΟΣ Ι : ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Άρθρο II-1 : Ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται.

Άρθρο II-2 : ∆ικαίωµα στη ζωή

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στη ζωή.

2. Κανείς δεν µπορεί να καταδικαστεί στην ποινή του θανάτου ούτε να εκτελεστεί.

Άρθρο II-3 : ∆ικαίωµα στην ακεραιότητα του προσώπου

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στη σωµατική και διανοητική ακεραιότητά του.

2. Στο πεδίο της ιατρικής και της βιολογίας, πρέπει να τηρούνται ιδίως τα εξής :

α) η ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεση του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τις
λεπτοµερέστερες διατάξεις που ορίζονται από το νόµο,

β) η απαγόρευση των ευγονικών πρακτικών, ιδίως όσων αποσκοπούν στην επιλογή των
προσώπων,

γ) η απαγόρευση της µετατροπής του ανθρωπίνου σώµατος και των µερών του σε πηγή
κέρδους,

δ) η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης των ανθρωπίνων όντων.

Άρθρο II-4 : Απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών
ή µεταχείρισης

Κανείς δεν µπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή
µεταχείριση.

Άρθρο II-5 : Απαγόρευση της δουλείας και της αναγκαστικής εργασίας

1. Κανείς δεν µπορεί να κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία.

2. Κανείς δεν µπορεί να υποβληθεί σε αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.

3. Απαγορεύεται η εµπορία των ανθρωπίνων όντων.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ : ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Άρθρο II-6 : ∆ικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια.

Άρθρο II-7 : Σεβασµός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στο σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της
κατοικίας του και των επικοινωνιών του.

Άρθρο II-8 : Προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που
το αφορούν.

2. Η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων πρέπει να γίνεται νοµίµως, για καθορισµένους σκοπούς
και µε βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφεροµένου ή για άλλους θεµιτούς λόγους που
προβλέπονται από το νόµο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα
δεδοµένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.

3. Ο σεβασµός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.

Άρθρο II-9 : ∆ικαίωµα γάµου και δικαίωµα δηµιουργίας οικογένειας

Το δικαίωµα γάµου και το δικαίωµα δηµιουργίας οικογένειας διασφαλίζονται σύµφωνα µε τις
εθνικές νοµοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.

Άρθρο II-10 : Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το
δικαίωµα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία µεταβολής θρησκεύµατος ή πεποιθήσεων καθώς
και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύµατος ή των πεποιθήσεών του, ατοµικά ή
συλλογικά, δηµοσία ή κατ� ιδίαν, µε τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των
θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές.

2. Το δικαίωµα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες που
διέπουν την άσκησή του.
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Άρθρο II-11 : Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει την
ελευθερία γνώµης και την ελευθερία λήψης ή µετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την
ανάµειξη δηµοσίων αρχών και αδιακρίτως συνόρων.

2. Η ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και η πολυφωνία τους είναι σεβαστές.

Άρθρο II-12 : Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία
του συνεταιρίζεσθαι σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στον πολιτικό και το συνδικαλιστικό τοµέα
καθώς και στους τοµείς που αναφέρονται στον πολίτη, πράγµα που συνεπάγεται το δικαίωµα
κάθε προσώπου να ιδρύει µε άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις και να προσχωρεί σ� αυτές για
την υπεράσπιση των συµφερόντων του.

2. Τα πολιτικά κόµµατα, στο επίπεδο της Ένωσης, συµβάλλουν στην έκφραση της πολιτικής
βούλησης των πολιτών της Ένωσης.

Άρθρο II-13 : Ελευθερία της τέχνης και της επιστήµης

Η τέχνη και η επιστηµονική έρευνα είναι ελεύθερες. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία είναι σεβαστή.

Άρθρο II-14 : ∆ικαίωµα εκπαίδευσης

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελµατική και
συνεχή κατάρτιση.

2. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.

3. Η ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών καθώς
και το δικαίωµα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη µόρφωση των τέκνων
τους σύµφωνα µε τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται
σεβαστά σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.

Άρθρο II-15 : Ελευθερία του επαγγέλµατος και δικαίωµα προς εργασία

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελµα, το οποίο επιλέγει ή
αποδέχεται ελεύθερα.

2. Κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να
εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος µέλος.

3. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών µελών
δικαιούνται συνθηκών εργασίας αντίστοιχων µε εκείνες που απολαύουν οι πολίτες της
Ένωσης.
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Άρθρο II-16 : Επιχειρηµατική ελευθερία

Η επιχειρηµατική ελευθερία αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές
νοµοθεσίες και πρακτικές.

Άρθρο II-17 : ∆ικαίωµα ιδιοκτησίας

1. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νοµίµως κτηθέντων αγαθών του, να τα
χρησιµοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν µπορεί να στερείται την
ιδιοκτησία του, παρά µόνον για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόµο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζηµίωσης για
την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών µπορεί να υπόκειται σε περιορισµούς από το νόµο,
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συµφέρον.

2. Η πνευµατική ιδιοκτησία προστατεύεται.

Άρθρο II-18 : ∆ικαίωµα ασύλου

Το δικαίωµα ασύλου διασφαλίζεται τηρουµένων των κανόνων της Σύµβασης της Γενεύης της
28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά µε το καθεστώς των
προσφύγων και σύµφωνα µε το Σύνταγµα.

Άρθρο II-19 : Προστασία σε περίπτωση αποµάκρυνσης, απέλασης και έκδοσης

1. Απαγορεύονται οι συλλογικές απελάσεις.

2. Κανείς δεν µπορεί να αποµακρυνθεί, να απελαθεί ή να εκδοθεί προς κράτος όπου διατρέχει
σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή
άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή µεταχείριση.

ΤΙΤΛΟΣ III : ΙΣΟΤΗΤΑ

Άρθρο II-20 : Ισότητα έναντι του νόµου

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόµου.

Άρθρο II-21 : Απαγόρευση διακρίσεων

1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής καταγωγής ή
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων,
πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας,
περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.

2. Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας, εντός του πεδίου εφαρµογής του Συντάγµατος
και µε την επιφύλαξη οποιασδήποτε από τις ειδικές του διατάξεις.
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Άρθρο II-22 : Πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία

Η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυµορφία.

Άρθρο II-23 : Ισότητα ανδρών και γυναικών

Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς, µεταξύ άλλων
στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές.

Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση µέτρων που προβλέπουν ειδικά
πλεονεκτήµατα υπέρ του υποεκπροσωπούµενου φύλου.

Άρθρο II-24 : ∆ικαιώµατα του παιδιού

1. Τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή
διαβίωσή τους. Τα παιδιά µπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώµη τους. Η γνώµη τους
σχετικά µε ζητήµατα που τα αφορούν λαµβάνεται υπόψη σε συνάρτηση µε την ηλικία και την
ωριµότητά τους.

2. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δηµόσιες αρχές είτε από
ιδιωτικούς οργανισµούς, πρωταρχική σηµασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συµφέρον του
παιδιού.

3. Κάθε παιδί έχει δικαίωµα να διατηρεί τακτικές προσωπικές σχέσεις και απ� ευθείας επαφές µε
τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συµφέρον του.

Άρθρο II-25 : ∆ικαιώµατα των ηλικιωµένων

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ηλικιωµένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή
και ανεξάρτητη ζωή και να συµµετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο.

Άρθρο II-26 : Ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρίες να επωφελούνται µέτρων
που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη και τη
συµµετοχή στον κοινοτικό βίο.
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ΤΙΤΛΟΣ IV : ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Άρθρο II-27 : ∆ικαίωµα των εργαζοµένων στην ενηµέρωση και τη διαβούλευση στο πλαίσιο
της επιχείρησης

Εξασφαλίζεται στους εργαζοµένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγµένα επίπεδα, εγκαίρως
ενηµέρωση και διαβούλευση, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το
δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές.

Άρθρο II-28 : ∆ικαίωµα διαπραγµάτευσης και συλλογικών δράσεων

Οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες, ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, σύµφωνα µε το δίκαιο
της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές, δικαίωµα να διαπραγµατεύονται και να
συνάπτουν συλλογικές συµβάσεις στα ενδεδειγµένα επίπεδα καθώς και να προσφεύγουν, σε
περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων, σε συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση των
συµφερόντων τους, συµπεριλαµβανοµένης της απεργίας.

Άρθρο II-29 : ∆ικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας.

Άρθρο II-30 : Προστασία σε περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης

Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα προστασίας έναντι κάθε αδικαιολόγητης απόλυσης, σύµφωνα µε
το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές.

Άρθρο II-31 : ∆ίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας

1. Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

2. Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε ένα όριο µέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ηµερήσιες και
εβδοµαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αµειβόµενων διακοπών.
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Άρθρο II-32 : Απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία

Η εργασία των παιδιών απαγορεύεται. Η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη εργασίας δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει η υποχρεωτική σχολική φοίτηση, υπό την
επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων για τους νέους και εξαιρέσει περιορισµένων παρεκκλίσεων.

Οι νέοι που εργάζονται πρέπει να απολαύουν συνθηκών εργασίας προσαρµοσµένων στην ηλικία
τους και να προστατεύονται από την οικονοµική εκµετάλλευση ή από οποιαδήποτε εργασία που θα
µπορούσε να βλάψει την ασφάλειά τους, την υγεία τους, τη σωµατική, πνευµατική, ηθική ή
κοινωνική ανάπτυξή τους ή να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους.

Άρθρο II-33 : Οικογενειακή ζωή και επαγγελµατική ζωή

1. Η οικογένεια απολαύει νοµικής, οικονοµικής και κοινωνικής προστασίας.

2. Κάθε πρόσωπο, προκειµένου να µπορεί να συνδυάζει την οικογενειακή µε την επαγγελµατική
ζωή του, έχει δικαίωµα προστασίας από την απόλυση για λόγους που συνδέονται µε τη
µητρότητα καθώς και δικαίωµα αµειβόµενης άδειας µητρότητας και γονικής άδειας µετά τη
γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού.

Άρθρο II-34 : Κοινωνική ασφάλεια και κοινωνική αρωγή

1. Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής
ασφάλειας και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις όπως
η µητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχηµα, η εξάρτηση ή το γήρας καθώς και σε
περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο
της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές.

2. Κάθε πρόσωπο που διαµένει και διακινείται νοµίµως εντός της Ένωσης έχει δικαίωµα στις
παροχές κοινωνικής ασφάλειας και στα κοινωνικά πλεονεκτήµατα, σύµφωνα µε το δίκαιο της
Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές.

3. Η Ένωση, προκειµένου να καταπολεµηθεί ο κοινωνικός αποκλεισµός και η φτώχεια,
αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς
εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους,
σύµφωνα µε τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νοµοθεσίες
και πρακτικές.

Άρθρο II-35 : Προστασία της υγείας

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέµατα υγείας και να απολαύει
ιατρικής περίθαλψης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νοµοθεσίες και
πρακτικές. Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου.
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Άρθρο II-36 : Πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού
ενδιαφέροντος, όπως αυτό προβλέπεται στις εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές, σύµφωνα µε το
Σύνταγµα, προκειµένου να προαχθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης.

Άρθρο II-37 : Προστασία του περιβάλλοντος

Το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του πρέπει να
ενσωµατώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται σύµφωνα µε την αρχή της
αειφόρου ανάπτυξης.

Άρθρο II-38 : Προστασία του καταναλωτή

Οι πολιτικές της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.
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ΤΙΤΛΟΣ V : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Άρθρο II-39 : ∆ικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

1. Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κράτος µέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους µε τους
υπηκόους του εν λόγω κράτους.

2. Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται µε άµεση και καθολική, ελεύθερη και
µυστική ψηφοφορία.

Άρθρο II-40 : ∆ικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές

Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές και
κοινοτικές εκλογές στο κράτος µέλος κατοικίας του, υπό τους ίδιους όρους µε τους υπηκόους του
εν λόγω κράτους.

Άρθρο II-41 : ∆ικαίωµα χρηστής διοίκησης

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην αµερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσµίας
εξέταση των υποθέσεών του από τα Όργανα, τους οργανισµούς και τους φορείς της Ένωσης.

2. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει ιδίως :

α) το δικαίωµα κάθε προσώπου σε προηγούµενη ακρόαση προτού ληφθεί ατοµικό µέτρο
εις βάρος του,

β) το δικαίωµα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στο φάκελό του, τηρουµένων των
νοµίµων συµφερόντων της εµπιστευτικότητας και του επαγγελµατικού και
επιχειρηµατικού απορρήτου,

γ) την υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί τις αποφάσεις της.

3. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην αποκατάσταση εκ µέρους της Ένωσης της ζηµίας που του
προξένησαν τα Όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών µελών.

4. Κάθε πρόσωπο µπορεί να απευθύνεται στα Όργανα της Ένωσης σε µία από τις γλώσσες του
Συντάγµατος και πρέπει να λαµβάνει απάντηση στην ίδια γλώσσα.
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Άρθρο ΙΙ-42 : ∆ικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα

Κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική
έδρα του σε ένα κράτος µέλος έχει δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των Οργάνων, οργανισµών
και φορέων της Ένωσης, σε οποιαδήποτε µορφή κι αν παράγονται.

Άρθρο ΙΙ-43 : Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής

Κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική
έδρα του σε κράτος µέλος, έχει δικαίωµα να προσφεύγει στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή, σχετικά
µε περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των Οργάνων, οργανισµών ή φορέων της
Ένωσης, µε εξαίρεση το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και το Τακτικό ∆ικαστήριο κατά την άσκηση των
δικαιοδοτικών καθηκόντων τους.

Άρθρο ΙΙ-44 : ∆ικαίωµα αναφοράς

Κάθε πολίτης της Ένωσης ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική
έδρα του σε κράτος µέλος, έχει δικαίωµα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο ΙΙ-45 : Ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής

1. Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωµα να κυκλοφορεί και να διαµένει ελεύθερα στο έδαφος
των κρατών µελών.

2. Η ελευθερία κυκλοφορίας και διαµονής µπορεί να χορηγείται, σύµφωνα µε το Σύνταγµα,
στους υπηκόους των τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στο έδαφος κράτους µέλους.

Άρθρο ΙΙ-46 : ∆ιπλωµατική και προξενική προστασία

Κάθε πολίτης της Ένωσης απολαύει, στο έδαφος τρίτων χωρών στις οποίες δεν αντιπροσωπεύεται
το κράτος µέλος του οποίου είναι υπήκοος, της διπλωµατικής και προξενικής προστασίας κάθε
κράτους µέλους, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του κράτους αυτού.
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ΤΙΤΛΟΣ VI : ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άρθρο ΙΙ-47 : ∆ικαίωµα πραγµατικής προσφυγής και αµερόληπτου δικαστηρίου

Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που διασφαλίζονται
από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου,
τηρουµένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δηµόσια και εντός εύλογης
προθεσµίας, από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουµένως συσταθεί
νοµίµως. Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να συµβουλεύεται δικηγόρο και να του αναθέτει την
υπεράσπιση και εκπροσώπησή του.

Σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται ευεργέτηµα πενίας, εφόσον το ευεργέτηµα
αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Άρθρο ΙΙ-48 : Τεκµήριο αθωότητας και δικαιώµατα της υπεράσπισης

1. Κάθε κατηγορούµενος τεκµαίρεται ότι είναι αθώος µέχρι αποδείξεως της ενοχής του
σύµφωνα µε το νόµο.

2. ∆ιασφαλίζεται ο σεβασµός των δικαιωµάτων της υπεράσπισης σε κάθε κατηγορούµενο.

Άρθρο ΙΙ-49 : Αρχές της νοµιµότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και
ποινών

1. Κανείς δεν µπορεί να καταδικαστεί για πράξη ή παράλειψη, η οποία δεν αποτελούσε, κατά τη
στιγµή της τέλεσής της, αδίκηµα κατά το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται
ποινή βαρύτερη από εκείνη η οποία επιβαλλόταν κατά τη στιγµή της τέλεσης του αδικήµατος.
Εάν, µετά την τέλεση του αδικήµατος, προβλεφθεί µε νόµο ελαφρύτερη ποινή, επιβάλλεται
αυτή η ποινή.

2. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τη δίκη και την τιµωρία ατόµου ενόχου για πράξη ή
παράλειψη η οποία, κατά τη στιγµή της τέλεσής της, ήταν εγκληµατική σύµφωνα µε τις
γενικές αρχές που αναγνωρίζονται από όλα τα έθνη.

3. Η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη προς το αδίκηµα.

Άρθρο ΙΙ-50 : ∆ικαίωµα του προσώπου να µη δικάζεται ή να µην τιµωρείται ποινικά δύο
φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη

Κανείς δεν διώκεται ούτε τιµωρείται ποινικά για αδίκηµα για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί ή
καταδικαστεί εντός της Ένωσης µε οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σύµφωνα µε το νόµο.
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ΤΙΤΛΟΣ VII : ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

Άρθρο ΙΙ-51 : Πεδίο εφαρµογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη απευθύνονται στα Όργανα, τους οργανισµούς και τους
φορείς της Ένωσης, τηρουµένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη µέλη,
µόνον όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω σέβονται τα
δικαιώµατα, τηρούν τις αρχές και προάγουν την εφαρµογή τους, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
αρµοδιότητές τους και εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, όπως της ανατίθενται
από τα άλλα µέρη του Συντάγµατος.

2. Ο παρών Χάρτης δεν επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των
αρµοδιοτήτων της Ένωσης και δεν δηµιουργεί καµία νέα αρµοδιότητα και κανένα νέο
καθήκον για την Ένωση, ούτε τροποποιεί τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που
καθορίζονται στα άλλα µέρη του Συντάγµατος.

Άρθρο ΙΙ-52 : Εµβέλεια και ερµηνεία των δικαιωµάτων και των αρχών

1. Κάθε περιορισµός στην άσκηση των δικαιωµάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον
παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από το νόµο και να σέβεται το βασικό περιεχόµενο
των εν λόγω δικαιωµάτων και ελευθεριών. Τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας,
περιορισµοί επιτρέπεται να επιβάλλονται µόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται
πραγµατικά σε στόχους γενικού ενδιαφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη
προστασίας των δικαιωµάτων και ελευθεριών των τρίτων.

2. Τα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται από τον παρόντα Χάρτη, και τα οποία διέπονται από
διατάξεις άλλων µερών του Συντάγµατος, ασκούνται υπό τους όρους και εντός των ορίων που
καθορίζονται από αυτά τα µέρη.

3. Στο µέτρο που ο παρών Χάρτης περιλαµβάνει δικαιώµατα που αντιστοιχούν σε δικαιώµατα
τα οποία διασφαλίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, η έννοια και η εµβέλειά τους είναι ίδιες µε
εκείνες που τους αποδίδει η εν λόγω Σύµβαση. Η διάταξη αυτή δεν εµποδίζει το δίκαιο της
Ένωσης να παρέχει ευρύτερη προστασία.

4. Στο βαθµό που ο παρών Χάρτης αναγνωρίζει τα θεµελιώδη δικαιώµατα όπως αυτά
απορρέουν από τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών µελών, τα εν λόγω
δικαιώµατα ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις παραδόσεις αυτές.

5. Οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη που περιέχουν αρχές µπορούν να τίθενται σε εφαρµογή µε
νοµοθετικές και εκτελεστικές πράξεις των Οργάνων και οργανισµών της Ένωσης, και µε
πράξεις των κρατών µελών όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της Ένωσης, κατά την άσκηση των
αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις αυτές υπόκεινται στην κρίση δικαστηρίου
µόνον κατά την ερµηνεία αυτών των πράξεων και για τον έλεγχο της νοµιµότητάς τους.

6. Οι εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές λαµβάνονται πλήρως υπόψη όπως καθορίζεται στον
παρόντα Χάρτη.
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Άρθρο ΙΙ-53 : Επίπεδο προστασίας

Καµία διάταξη του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως περιορίζουσα ή θίγουσα τα
δικαιώµατα του ανθρώπου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στα αντίστοιχα
πεδία εφαρµογής από το δίκαιο της Ένωσης, το διεθνές δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς
συµβάσεις, στις οποίες είναι µέρη η Ένωση ή όλα τα κράτη µέλη, και ιδίως από την Ευρωπαϊκή
Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών,
καθώς και από τα Συντάγµατα των κρατών µελών.

Άρθρο ΙΙ-54 : Απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώµατος

Καµία από τις διατάξεις του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως συνεπαγόµενη
δικαίωµα επίδοσης σε δραστηριότητα ή εκτέλεσης πράξης που αποσκοπούν στην κατάλυση των
δικαιωµάτων ή ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη ή σε περιορισµούς των
δικαιωµάτων και ελευθεριών ευρύτερους από τους προβλεπόµενους σε αυτόν.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΡΗΤΡΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο ΙΙΙ-1

Η Ένωση µεριµνά για τη συνοχή µεταξύ των διάφορων πολιτικών και δράσεων που αναφέρονται
στο παρόν Μέρος λαµβάνοντας υπόψη το πλήρες φάσµα των στόχων της Ένωσης και σύµφωνα µε
την αρχή της ανάθεσης των αρµοδιοτήτων.

Άρθρο ΙΙΙ-2

Σε όλες τις δράσεις που αναφέρονται στο παρόν Μέρος, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι
ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών.

Άρθρο ΙΙΙ-3

Κατά τον καθορισµό και την υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων που αναφέρονται στο παρόν
Μέρος, η Ένωση προσπαθεί να καταπολεµά κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.

Άρθρο ΙΙΙ-4

Οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στον καθορισµό και την
εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και δράσεων της Ένωσης που αναφέρονται στο παρόν Μέρος,
ιδίως προκειµένου να προωθείται η βιώσιµη ανάπτυξη.

Άρθρο ΙΙΙ-5

Οι απαιτήσεις της προστασίας του καταναλωτή λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό και την
εφαρµογή των άλλων πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-6

Με την επιφύλαξη των άρθρων III-55, III-56 και III-136, και µε δεδοµένη τη θέση που κατέχουν οι
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος ως υπηρεσίες στις οποίες οι πάντες στην Ένωση
αποδίδουν αξία, καθώς και λόγω της συµβολής των υπηρεσιών αυτών στην προώθηση της
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η Ένωση και τα κράτη µέλη, εντός των ορίων των
αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους και εντός του πεδίου εφαρµογής του Συντάγµατος, µεριµνούν
ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων, ιδίως οικονοµικών
και δηµοσιονοµικών, οι οποίες επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους. Ευρωπαϊκός νόµος
καθορίζει τις εν λόγω αρχές και προϋποθέσεις.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Άρθρο ΙΙΙ-7

Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να ρυθµίζει την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω
ιθαγένειας όπως ορίζει το άρθρο Ι-4.

Άρθρο ΙΙΙ-8

1. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του Συντάγµατος και εντός των ορίων των
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται δυνάµει αυτού στην Ένωση, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο
του Συµβουλίου των Υπουργών µπορεί να θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα για την καταπολέµηση των
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα αφού
λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει τις βασικές αρχές των µέτρων
ενθάρρυνσης της Ένωσης και να καθορίζει τέτοια µέτρα για την υποστήριξη των δράσεων των
κρατών µελών, αποκλειοµένης της εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεών
τους.

Άρθρο ΙΙΙ-9

1. Εάν, προς διευκόλυνση της άσκησης του προβλεπόµενου στο άρθρο Ι-8 δικαιώµατος της
ελεύθερης κυκλοφορίας και της ελεύθερης διαµονής κάθε πολίτη της Ένωσης απαιτείται δράση της
Ένωσης και εφόσον το Σύνταγµα δεν έχει προβλέψει εξουσίες προς τούτο, ευρωπαϊκός νόµος ή
νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει µέτρα για το σκοπό αυτό.

2. Για τον ίδιο σκοπό και εκτός εάν το Σύνταγµα έχει προβλέψει σχετικές εξουσίες δράσης,
ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου των Υπουργών  µπορεί να θεσπίζει µέτρα σχετικά
µε τα διαβατήρια, τα δελτία ταυτότητας, τους τίτλους διαµονής ή κάθε άλλο εξοµοιούµενο έγγραφο,
καθώς και µέτρα σχετικά µε την κοινωνική ασφάλεια ή την κοινωνική προστασία. Το Συµβούλιο των
Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ-10

Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος πλαίσιο του Συµβουλίου των Υπουργών καθορίζει τους τρόπους
άσκησης του προβλεπόµενου στο άρθρο Ι-8 δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις
δηµοτικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για κάθε πολίτη της Ένωσης
στο κράτος µέλος κατοικίας του, χωρίς να είναι υπήκοος του κράτους αυτού. Το Συµβούλιο των
Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι
διατάξεις αυτές µπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις όταν αυτό δικαιολογείται λόγω ειδικών
προβληµάτων σε κράτος µέλος.

Το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ασκείται µε την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-232, παράγραφος 2 και των µέτρων που έχουν θεσπιστεί
προς εφαρµογήν του.
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Άρθρο ΙΙΙ-11

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν τη διπλωµατική και προξενική
προστασία των πολιτών της Ένωσης στις τρίτες χώρες, όπως ορίζει το άρθρο Ι-8.

Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου των Υπουργών µπορεί να θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα για να
διευκολυνθεί η προστασία αυτή. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µετά από διαβούλευση
µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ-12

Οι γλώσσες στις οποίες κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωµα να απευθύνεται γραπτώς στα
θεσµικά και συµβουλευτικά όργανα δυνάµει του άρθρου Ι-8 και να λαµβάνει απάντηση είναι
εκείνες που απαριθµούνται στο άρθρο IV-10. Τα θεσµικά και συµβουλευτικά όργανα που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι αυτά που αναφέρονται στα άρθρα Ι-18 παράγραφος 2, Ι-30 και
Ι-31, καθώς και ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής.

Άρθρο ΙΙΙ-13

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ανά τριετία σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου Ι-8 και του παρόντος Τίτλου. Στην έκθεση αυτή λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη της Ένωσης.

Επ� αυτής της βάσεως, και µε την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του Συντάγµατος, ευρωπαϊκός
νόµος ή νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου Υπουργών µπορεί να συµπληρώνει τα δικαιώµατα που
προβλέπονται στο άρθρο Ι-8. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα αφού λάβει την
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο τίθεται σε ισχύ
µόνον αφού εγκριθεί από τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους
κανόνες.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 1

ΕΓΚΑΘΙ∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο ΙΙΙ-14

1. Η Ένωση θεσπίζει τα µέτρα για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, τα άρθρα ΙΙΙ-15, ΙΙΙ-26 παράγραφος 1, ΙΙΙ-29, ΙΙΙ-39, ΙΙΙ-62, ΙΙΙ-65, ΙΙΙ-143 και µε την
επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του Συντάγµατος.

2. Η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα εντός του οποίου
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των
κεφαλαίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος.

3. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει ευρωπαϊκούς
κανονισµούς ή αποφάσεις που καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραµµές και τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την εξασφάλιση ισόρροπης προόδου σε όλους τους σχετικούς τοµείς.

Άρθρο ΙΙΙ-15

Κατά τη διατύπωση των προτάσεών της για την υλοποίηση των στόχων του άρθρου ΙΙΙ-14, η
Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της το µέγεθος των προσπαθειών τις οποίες πρέπει να καταβάλουν, για
την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, ορισµένες οικονοµίες που εµφανίζουν διαφορετικό βαθµό
ανάπτυξης και µπορεί να προτείνει κατάλληλα µέτρα.

Εάν τα µέτρα αυτά λάβουν τη µορφή παρεκκλίσεων, πρέπει να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να
επιφέρουν την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
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Άρθρο ΙΙΙ-16

Τα κράτη µέλη συνεννοούνται µεταξύ τους για να προβαίνουν σε κοινές ενέργειες προς αποτροπή
παρακώλυσης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς εξαιτίας µέτρων που λαµβάνει κράτος µέλος
σε περίπτωση σοβαρής εσωτερικής διαταραχής της δηµοσίας τάξης, σε περίπτωση πολέµου ή
σοβαρής διεθνούς έντασης που αποτελεί απειλή πολέµου, ή προς εκπλήρωση υποχρεώσεων που
έχει αναλάβει µε σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας.

Άρθρο ΙΙΙ-17

Εάν τα µέτρα που λαµβάνονται στις περιπτώσεις των άρθρων ΙΙΙ-6 και ΙΙΙ-34 έχουν ως αποτέλεσµα
τη νόθευση των όρων του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή εξετάζει µαζί µε το
ενδιαφερόµενο κράτος τους όρους υπό τους οποίους τα µέτρα αυτά µπορούν να προσαρµοσθούν
στους κανόνες που θεσπίζει το Σύνταγµα.

Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων ΙΙΙ-265 και ΙΙΙ-266, η Επιτροπή ή οιοδήποτε
κράτος µέλος µπορεί να προσφεύγει απευθείας στο ∆ικαστήριο, εάν θεωρεί ότι άλλο κράτος µέλος
ασκεί καταχρηστικώς τις εξουσίες που προβλέπονται στα άρθρα ΙΙΙ-6 και ΙΙΙ-34. Το ∆ικαστήριο
αποφασίζει κεκλεισµένων των θυρών.

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποτµήµα 1

Οι εργαζόµενοι

Άρθρο ΙΙΙ-18

1. Οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ένωσης.

2. Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας µεταξύ των εργαζοµένων των κρατών µελών,
όσον αφορά την απασχόληση, την αµοιβή και τους άλλους όρους εργασίας.

3. Οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα, µε την επιφύλαξη των περιορισµών που δικαιολογούνται
για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιας υγείας, :

α) να αποδέχονται κάθε πραγµατική προσφορά εργασίας,

β) να διακινούνται ελεύθερα για το σκοπό αυτό στο έδαφος των κρατών µελών,
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γ) να διαµένουν σε ένα από τα κράτη µέλη µε το σκοπό την άσκηση εργασίας σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν την απασχόληση των
υπηκόων του συγκεκριµένου κράτους µέλους,

δ) να παραµένουν στην επικράτεια ενός κράτους µέλους και µετά την άσκηση εργασίας σε αυτό,
υπό τους όρους που προβλέπονται σε ευρωπαϊκούς κανονισµούς που εκδίδει η Επιτροπή.

4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τις θέσεις εργασίας στη δηµόσια διοίκηση.

Άρθρο ΙΙΙ-19

Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζοµένων, όπως ορίζει το άρθρο ΙΙΙ-18. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο αποσκοπεί ιδίως :

α) στην εξασφάλιση στενής συνεργασίας µεταξύ των εθνικών υπηρεσιών εργασίας,

β) στην κατάργηση των διοικητικών διαδικασιών και πρακτικών, όπως και των προθεσµιών που
προβλέπονται για την πρόσληψη σε διαθέσιµη θέση εργασίας, οι οποίες απορρέουν είτε από
τις εθνικές νοµοθεσίες είτε από προηγούµενες συµφωνίες µεταξύ των κρατών µελών, και των
οποίων η διατήρηση θα αποτελούσε εµπόδιο στην ελευθέρωση της διακίνησης των
εργαζοµένων,

γ) στην κατάργηση όλων των προθεσµιών και άλλων περιοριστικών διατάξεων που
προβλέπονται είτε από τις εθνικές νοµοθεσίες είτε από προηγούµενες συµφωνίες µεταξύ των
κρατών µελών, οι οποίες επιβάλλουν στους εργαζόµενους των άλλων κρατών µελών όρους
διαφορετικούς από εκείνους που ισχύουν για τους ηµεδαπούς εργαζόµενους, όσον αφορά την
ελεύθερη επιλογή εργασίας,

δ) στη δηµιουργία µηχανισµών καταλλήλων να φέρουν σε αντιστοίχηση την προσφορά και τη
ζήτηση εργασίας και να διευκολύνουν την εξισορρόπησή τους κατά τρόπο που να αποτρέπει
σοβαρούς κινδύνους για το βιοτικό επίπεδο και το επίπεδο απασχόλησης στις διάφορες
περιφέρειες και στους διάφορους κλάδους.

Άρθρο ΙΙΙ-20

Τα κράτη µέλη προωθούν, στο πλαίσιο κοινού προγράµµατος, την ανταλλαγή εργαζόµενων νέων.
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Άρθρο ΙΙΙ-21

Στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα αναγκαία
µέτρα για την επίτευξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ιδίως µε την καθιέρωση
συστήµατος που εξασφαλίζει στους διακινούµενους εργαζόµενους, µισθωτούς και µη µισθωτούς,
και στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώµατα :

α) το συνυπολογισµό όλων των περιόδων που λαµβάνονται υπόψη από τις διάφορες εθνικές
νοµοθεσίες για την απόκτηση και τη διατήρηση του δικαιώµατος προς λήψη παροχής καθώς
και για τον υπολογισµό του ύψους αυτής,

β) την καταβολή των παροχών στα πρόσωπα που κατοικούν στις επικράτειες των κρατών
µελών.

Υποτµήµα 2

Ελευθερία εγκατάστασης

Άρθρο ΙΙΙ-22

Στο πλαίσιο του παρόντος υποτµήµατος, οι περιορισµοί της ελευθερίας εγκατάστασης των
υπηκόων ενός κράτους µέλους στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους απαγορεύονται.
Η απαγόρευση αυτή εκτείνεται επίσης στους περιορισµούς για την ίδρυση πρακτορείων,
υποκαταστηµάτων ή θυγατρικών εταιρειών από υπηκόους ενός κράτους µέλους που είναι
εγκατεστηµένοι στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους.

Οι υπήκοοι κράτους µέλους δικαιούνται να έχουν, στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους,
πρόσβαση σε µη µισθωτές δραστηριότητες και να προβαίνουν στην άσκηση των δραστηριοτήτων
αυτών, καθώς και στη σύσταση και τη διαχείριση επιχειρήσεων, και ιδίως εταιρειών κατά την
έννοια του άρθρου ΙΙΙ-27, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νοµοθεσία του
κράτους µέλους εγκατάστασης για τους δικούς του υπηκόους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
τµήµατος σχετικά µε την κυκλοφορία κεφαλαίων.

Άρθρο ΙΙΙ-23

1. Ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα µέτρα για την επίτευξη της ελευθερίας εγκατάστασης
σε ορισµένη δραστηριότητα. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή ασκούν τα
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από την παράγραφο 1, ιδίως :

α) µε την αντιµετώπιση γενικώς κατά προτεραιότητα εκείνων των δραστηριοτήτων για τις
οποίες η ελευθερία εγκατάστασης αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιµη συµβολή στην ανάπτυξη της
παραγωγής και του εµπορίου,

β) µε την εξασφάλιση στενής συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων εθνικών διοικητικών
υπηρεσιών, για τη διακρίβωση της ιδιαίτερης κατάστασης των διαφόρων τοµέων
δραστηριοτήτων εντός της Ένωσης,
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γ) µε την κατάργηση εκείνων των διοικητικών διαδικασιών και πρακτικών που απορρέουν είτε
από τις εθνικές νοµοθεσίες είτε από προηγούµενες συµφωνίες µεταξύ των κρατών µελών,
των οποίων η διατήρηση θα παρεµπόδιζε την ελευθερία εγκατάστασης,

δ) µε την εξασφάλιση ότι οι µισθωτοί εργαζόµενοι κράτους µέλους, οι οποίοι απασχολούνται
στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους, µπορούν να παραµένουν στην επικράτεια του
κράτους αυτού για να ασκήσουν µη µισθωτή δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τους όρους
τους οποίους θα όφειλαν να πληρούν εάν έφθαναν στο κράτος αυτό τη στιγµή που επιθυµούν
να αναλάβουν τη σχετική δραστηριότητα,

ε) µε την παροχή της δυνατότητας απόκτησης και εκµετάλλευσης εγγείου ιδιοκτησίας εντός της
επικρατείας κράτους µέλους σε υπηκόους άλλου κράτους µέλους, εφόσον δεν θίγονται οι
αρχές που καθορίζονται στο άρθρο ΙΙΙ-123, παράγραφος 2,

στ) µε την εφαρµογή της προοδευτικής άρσης των περιορισµών της ελευθερίας εγκατάστασης σε
κάθε υπό εξέταση κλάδο δραστηριότητας, αφενός µεν ως προς τους όρους που διέπουν την
ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστηµάτων ή θυγατρικών εταιρειών στην επικράτεια ενός
κράτους µέλους, αφετέρου δε ως προς τους όρους συµµετοχής του προσωπικού της κύριας
εγκατάστασης στα όργανα διαχείρισης ή εποπτείας τους,

ζ) µε το συντονισµό, κατά το αναγκαίο µέτρο και µε σκοπό να τις καταστήσουν ισοδύναµες,
των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη έναντι εταιρειών κατά την έννοια του
άρθρου ΙΙΙ-27, εδάφιο 2, για την προστασία των συµφερόντων τόσο των εταίρων όσο και των
τρίτων,

η) µε την εξασφάλιση ότι οι όροι εγκατάστασης δεν νοθεύονται µε τη χορήγηση ενισχύσεων
από τα κράτη µέλη.

Άρθρο ΙΙΙ-24

Το παρόν υποτµήµα δεν εφαρµόζεται, όσον αφορά το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, στις
δραστηριότητες που συνδέονται στο κράτος αυτό, έστω και περιστασιακά, µε την άσκηση δηµοσίας
εξουσίας.

Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να εξαιρεί ορισµένες δραστηριότητες από την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος υποτµήµατος.

Άρθρο ΙΙΙ-25

1. Το παρόν υποτµήµα και τα µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει αυτού δεν θίγουν τη δυνατότητα
εφαρµογής των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που
προβλέπουν ειδικό καθεστώς για τους αλλοδαπούς υπηκόους και δικαιολογούνται από λόγους
δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφαλείας και δηµόσιας υγείας.

2. Ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο συντονίζει τις εθνικές διατάξεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1.
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Άρθρο ΙΙΙ-26

1. Ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο διευκολύνει την ανάληψη και την άσκηση µη µισθωτών
δραστηριοτήτων. Αποσκοπεί :

α) στην αµοιβαία αναγνώριση των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων,

β) στο συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση µη µισθωτών δραστηριοτήτων.

2. Ως προς τα ιατρικά, παραϊατρικά και φαρµακευτικά επαγγέλµατα, η προοδευτική άρση των
περιορισµών προϋποθέτει το συντονισµό των όρων άσκησής τους στα διάφορα κράτη µέλη.

Άρθρο ΙΙΙ-27

Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους και οι οποίες έχουν
την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της
Ένωσης εξοµοιώνονται, για την εφαρµογή του παρόντος υποτµήµατος, προς τα φυσικά πρόσωπα
που είναι υπήκοοι των κρατών µελών.

Ως εταιρείες νοούνται οι εταιρείες αστικού ή εµπορικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των
συνεταιρισµών και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτός των µη
κερδοσκοπικών.

Άρθρο ΙΙΙ-28

Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του Συντάγµατος, τα κράτη µέλη παρέχουν στους
υπηκόους των υπόλοιπων κρατών µελών µεταχείριση ίση µε την παρεχοµένη στους υπηκόους τους,
όσον αφορά τη συµµετοχή τους στο κεφάλαιο εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-27.

Υποτµήµα 3

Ελευθερία παροχής υπηρεσιών

Άρθρο ΙΙΙ-29

Στο πλαίσιο του παρόντος υποτµήµατος, οι περιορισµοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο
εσωτερικό της Ένωσης απαγορεύονται όσον αφορά τους υπηκόους των κρατών µελών που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο του αποδέκτη της παροχής.

Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να επεκτείνει το ευεργέτηµα του παρόντος
υποτµήµατος και σε υπηκόους τρίτου κράτους που παρέχουν υπηρεσίες και είναι εγκατεστηµένοι
στο εσωτερικό της Ένωσης.
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Άρθρο ΙΙΙ-30

Κατά την έννοια του Συντάγµατος, ως υπηρεσίες νοούνται οι παροχές που κατά κανόνα
προσφέρονται έναντι αµοιβής, εφόσον δεν διέπονται από τις διατάξεις τις σχετικές µε την ελεύθερη
κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των κεφαλαίων και των προσώπων.

Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν ιδίως :

α) βιοµηχανικές δραστηριότητες,

β) εµπορικές δραστηριότητες,

γ) βιοτεχνικές δραστηριότητες,

δ) δραστηριότητες των ελεύθερων επαγγελµάτων.

Με την επιφύλαξη του υποτµήµατος που αφορά το δικαίωµα εγκατάστασης, ο πάροχος υπηρεσίας
µπορεί, για την παροχή της υπηρεσίας αυτής, να ασκήσει προσωρινά τη δραστηριότητά του στο
κράτος µέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία υπό τους ίδιους όρους που το κράτος αυτό επιβάλλει
στους δικούς του υπηκόους.

Άρθρο ΙΙΙ-31

1. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τοµέα των µεταφορών διέπεται από το τµήµα που αφορά
τις µεταφορές.

2. Η ελευθέρωση των τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών που συνδέονται µε κινήσεις
κεφαλαίων πραγµατοποιείται σε αρµονία µε την ελευθέρωση της κυκλοφορίας των κεφαλαίων.

Άρθρο ΙΙΙ-32

1. Ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα µέτρα για την πραγµατοποίηση της ελευθέρωσης
συγκεκριµένης υπηρεσίας. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

2. Ο ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αναφέρεται γενικώς κατά
προτεραιότητα στις υπηρεσίες που επηρεάζουν κατά τρόπο άµεσο τα έξοδα παραγωγής ή εκείνες
των οποίων η ελευθέρωση συµβάλλει στη διευκόλυνση των εµπορικών συναλλαγών.

Άρθρο ΙΙΙ-33

Τα κράτη µέλη δηλώνουν ότι είναι διατεθειµένα να προβούν στην ελευθέρωση των υπηρεσιών
πέραν του µέτρου που είναι υποχρεωτικό δυνάµει του ευρωπαϊκού νόµου-πλαισίου που εκδίδεται
κατ� εφαρµογή του άρθρου ΙΙΙ-29, παράγραφος 1, εάν η γενική οικονοµική τους κατάσταση και η
κατάσταση του σχετικού τοµέα τους το επιτρέπουν.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή απευθύνει συστάσεις προς τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.
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Άρθρο ΙΙΙ-34

Καθ� όσον χρόνο οι περιορισµοί της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών δεν έχουν αρθεί, κάθε κράτος
µέλος τους εφαρµόζει σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-29,
πρώτο εδάφιο, χωρίς διακρίσεις ιθαγενείας ή τόπου διαµονής.

Άρθρο ΙΙΙ-35

Τα άρθρα ΙΙΙ-24 έως ΙΙΙ-27 εφαρµόζονται επί των θεµάτων που διέπονται από το παρόν υποτµήµα.
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ΤΜΗΜΑ 3

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Υποτµήµα 1

Τελωνειακή ένωση

Άρθρο ΙΙΙ-36

1. Η Ένωση περιλαµβάνει τελωνειακή ένωση που εκτείνεται στο σύνολο των εµπορευµατικών
συναλλαγών και συνεπάγεται την απαγόρευση των εισαγωγικών και εξαγωγικών δασµών και όλων
των φορολογικών επιβαρύνσεων ισοδυνάµου αποτελέσµατος µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και
την υιοθέτηση κοινού δασµολογίου στις σχέσεις τους µε τις τρίτες χώρες.

2. Το άρθρο ΙΙΙ-38 και το υποτµήµα 3 του παρόντος τµήµατος εφαρµόζονται στα προϊόντα
καταγωγής κρατών µελών, καθώς και στα προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών που ευρίσκονται
σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός των κρατών µελών.

Άρθρο ΙΙΙ-37

Θεωρούνται ότι ευρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός κράτους µέλους τα προϊόντα
προελεύσεως τρίτων χωρών για τα οποία έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής και έχουν
εισπραχθεί σε αυτό το κράτος µέλος οι απαιτούµενοι δασµοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις
ισοδυνάµου αποτελέσµατος, και για τα οποία δεν έχουν επιστραφεί ολικώς ή µερικώς οι εν λόγω
δασµοί και επιβαρύνσεις.

Άρθρο ΙΙΙ-38

Οι εισαγωγικοί και εξαγωγικοί δασµοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάµου
αποτελέσµατος απαγορεύονται µεταξύ των κρατών µελών. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τους
δασµούς ταµιευτικού χαρακτήρα.

Άρθρο ΙΙΙ-39

Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς
κανονισµούς ή αποφάσεις που καθορίζουν τους δασµούς του κοινού δασµολογίου.
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Άρθρο ΙΙΙ-40

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται δυνάµει του παρόντος υποτµήµατος,
η Επιτροπή καθοδηγείται :

α) από την ανάγκη προαγωγής των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών και των
τρίτων χωρών,

β) από την εξέλιξη των όρων ανταγωνισµού στο εσωτερικό της Ένωσης, κατά το µέτρο που η
εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ανταγωνιστικής ικανότητας των
επιχειρήσεων,

γ) από τις ανάγκες εφοδιασµού της Ένωσης σε πρώτες ύλες και ηµικατεργασµένα προϊόντα,
µεριµνώντας συγχρόνως να µη νοθεύονται µεταξύ των κρατών µελών οι όροι ανταγωνισµού
ως προς τα τελικά προϊόντα,

δ) από την ανάγκη να αποφεύγονται σοβαρές διαταραχές της οικονοµικής ζωής των κρατών
µελών και να εξασφαλίζονται η ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και η αύξηση της
κατανάλωσης εντός της Ένωσης.

Υποτµήµα 2

Τελωνειακή συνεργασία

Άρθρο ΙΙΙ-41

Εντός του πεδίου ισχύος του Συντάγµατος, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει µέτρα για
την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών καθώς και µεταξύ αυτών και της
Επιτροπής.

Υποτµήµα 3

Απαγόρευση των ποσοτικών περιορισµών

Άρθρο ΙΙΙ-42

Οι ποσοτικοί περιορισµοί τόσο επί των εισαγωγών όσο και επί των εξαγωγών, καθώς και όλα τα
µέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος, απαγορεύονται µεταξύ των κρατών µελών.
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Άρθρο ΙΙΙ-43

Το άρθρο ΙΙΙ-42 δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισµούς εισαγωγών, εξαγωγών ή
διαµετακοµίσεων που δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας ηθικής, δηµόσιας τάξης, δηµόσιας
ασφαλείας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων, ή από λόγους
προφύλαξης των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή
αρχαιολογική αξία, ή προστασίας της βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο,
οι απαγορεύσεις και οι περιορισµοί αυτοί δεν είναι δυνατόν να αποτελούν ούτε µέσο αυθαίρετων
διακρίσεων ούτε συγκαλυµµένο περιορισµό του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών.

Άρθρο ΙΙΙ-44

1. Τα κράτη µέλη διαρρυθµίζουν τα κρατικά µονοπώλια εµπορικού χαρακτήρα κατά τρόπο
ώστε να αποκλείεται, ως προς τους όρους εφοδιασµού και διάθεσης των προϊόντων, οποιαδήποτε
διάκριση µεταξύ των υπηκόων των κρατών µελών.

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε κάθε οργανισµό µέσω του οποίου ένα κράτος µέλος, νοµικά ή
πραγµατικά, ελέγχει, διευθύνει ή επηρεάζει αισθητά, άµεσα ή έµµεσα, τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές
µεταξύ των κρατών µελών. Εφαρµόζεται επίσης και επί των κατά παραχώρηση κρατικών
µονοπωλίων.

2. Τα κράτη µέλη δεν λαµβάνουν νέα µέτρα τα οποία είναι αντίθετα προς τις αρχές της
παραγράφου 1 ή περιορίζουν την έκταση εφαρµογής των άρθρων των σχετικών µε την απαγόρευση
των δασµών και των ποσοτικών περιορισµών µεταξύ των κρατών µελών.

3. Στην περίπτωση κρατικού µονοπωλίου εµπορικού χαρακτήρα που διέπεται από ρυθµίσεις οι
οποίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διάθεσης ή της αξιοποίησης γεωργικών προϊόντων,
πρέπει να εξασφαλίζονται, κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ισοδύναµες εγγυήσεις για την
απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο των ενδιαφερόµενων παραγωγών.
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ΤΜΗΜΑ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Άρθρο ΙΙΙ-45

Στα πλαίσια του παρόντος τµήµατος, απαγορεύονται οι περιορισµοί τόσο στις κινήσεις
κεφαλαίων όσο και στις πληρωµές µεταξύ κρατών µελών και µεταξύ κρατών µελών και τρίτων
χωρών.

Άρθρο ΙΙΙ-46

1. Το άρθρο ΙΙΙ-45 δεν θίγει την εφαρµογή, έναντι τρίτων χωρών, των τυχόν περιορισµών που
ίσχυαν στις 31 ∆εκεµβρίου 1993 δυνάµει του εθνικού δικαίου ή του δικαίου της Ένωσης σχετικά
µε τις κινήσεις κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες, οι οποίοι αφορούν τις άµεσες επενδύσεις
συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων σε ακίνητα, την εγκατάσταση, την παροχή
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή την εισαγωγή τίτλων σε κεφαλαιαγορές.

2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα µέτρα σχετικά µε τις κινήσεις κεφαλαίων από
ή προς τρίτες χώρες που αφορούν τις άµεσες επενδύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων
σε ακίνητα, την εγκατάσταση, την παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ή την εισαγωγή τίτλων
σε κεφαλαιαγορές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών προσπαθούν να επιτύχουν το στόχο
της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών στο µεγαλύτερο
δυνατό βαθµό και µε την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του Συντάγµατος.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, µόνον ευρωπαϊκός νόµος ή ευρωπαϊκός
νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου των Υπουργών µπορεί να θεσπίσει µέτρα που συνιστούν
οπισθοδρόµηση του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων
από ή προς τρίτες χώρες. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα µετά από
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ-44

1. Το άρθρο ΙΙΙ-45 δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών :

α) να εφαρµόζουν τις οικείες διατάξεις της φορολογικής τους νοµοθεσίας µε τις οποίες γίνεται
διάκριση µεταξύ φορολογουµένων που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όσον αφορά την
κατοικία τους ή τον τόπο όπου είναι επενδυµένα τα κεφάλαιά τους,

β) να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή παραβάσεων των νοµοθετικών και
κανονιστικών διατάξεών τους, ιδίως στον τοµέα της φορολογίας ή της προληπτικής εποπτείας
των πιστωτικών ιδρυµάτων, να προβλέπουν διαδικασίες δήλωσης των κινήσεων κεφαλαίων
για λόγους διοικητικής ή στατιστικής ενηµέρωσης, ή να λαµβάνουν µέτρα υπαγορευόµενα
από λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας.
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2. Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος δεν θίγουν τη δυνατότητα εφαρµογής περιορισµών του
δικαιώµατος εγκατάστασης συµβατών µε το Σύνταγµα.

3. Τα µέτρα και οι διαδικασίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν επιτρέπεται να
αποτελούν ούτε µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκαλυµµένο περιορισµό της ελεύθερης
διακίνησης κεφαλαίων και πληρωµών όπως ορίζεται στο άρθρο ΙΙΙ-45.

Άρθρο ΙΙΙ-48

Εάν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, οι κινήσεις κεφαλαίων προς ή από τρίτες χώρες προκαλούν ή
απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία της οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης, το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να εκδίδει
ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις που εισάγουν µέτρα διασφάλισης έναντι τρίτων χωρών για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες, εφόσον τα µέτρα αυτά είναι απολύτως
αναγκαία. Το Συµβούλιο αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Άρθρο ΙΙΙ-49

Εφόσον αυτό απαιτείται προς επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-158, ειδικότερα
δε για την πρόληψη και καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, της τροµοκρατίας και της
εµπορίας ανθρώπων, µε ευρωπαϊκό νόµο µπορεί να οριστεί πλαίσιο µέτρων για τη διακίνηση
κεφαλαίων και πληρωµών, όπως π.χ. δέσµευση κεφαλαίων, χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων ή οικονοµικών πόρων που ανήκουν ή βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή φυσικού ή
νοµικού προσώπου, οµάδας ή µη κρατικής οντότητας.

Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς
κανονισµούς ή αποφάσεις για την εφαρµογή του νόµου που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.
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ΤΜΗΜΑ 5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Υποτµήµα 1

Κανόνες εφαρµοστέοι επί των επιχειρήσεων

Άρθρο ΙΙΙ-50

1. Είναι ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά και απαγορεύονται όλες οι συµφωνίες µεταξύ
επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρµονισµένη πρακτική, που
είναι δυνατόν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών και που έχουν ως αντικείµενο ή ως
αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της
εσωτερικής αγοράς, και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται :

α) στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής,

β) στον περιορισµό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης των προϊόντων, της
τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων,

γ) στην κατανοµή των αγορών ή των πηγών εφοδιασµού,

δ) στην εφαρµογή άνισων όρων επί ισοδύναµων παροχών έναντι των εµπορικώς
συναλλασσοµένων, µε αποτέλεσµα να περιέρχονται αυτοί σε µειονεκτική θέση από άποψη
ανταγωνισµού,

ε) στην εξάρτηση της σύναψης συµβάσεων από την αποδοχή, εκ µέρους των
συναλλασσοµένων, προσθέτων παροχών που λόγω της φύσης τους ή σύµφωνα µε τις
εµπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών.

2. Οι απαγορευµένες δυνάµει του παρόντος άρθρου συµφωνίες ή αποφάσεις είναι αυτοδικαίως
άκυρες.

3. Εντούτοις, η παράγραφος 1 δύναται να κηρυχθεί ανεφάρµοστη :

- σε κάθε συµφωνία ή κατηγορία συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων,

- σε κάθε απόφαση ή κατηγορία αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων, και

- σε κάθε εναρµονισµένη πρακτική, ή κατηγορία εναρµονισµένων πρακτικών,

η οποία συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή στην
προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικής προόδου, εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους
καταναλωτές δίκαιο τµήµα από το όφελος που προκύπτει, και η οποία :

α) δεν επιβάλλει στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις περιορισµούς µη απαραίτητους για την
επίτευξη των στόχων αυτών, και



CONV 850/03 79
   EL

β) δεν παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα εξάλειψης του ανταγωνισµού επί
σηµαντικού τµήµατος των σχετικών προϊόντων.

Άρθρο ΙΙΙ-51

Είναι ασυµβίβαστη µε την εσωτερική αγορά και απαγορεύεται, κατά το µέτρο που ενδέχεται να
επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, η καταχρηστική εκµετάλλευση από µία ή
περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους εντός της εσωτερικής αγοράς ή
σηµαντικού τµήµατός της.

Η κατάχρηση αυτή ενδέχεται να συνίσταται ιδίως :

α) στην άµεση ή έµµεση επιβολή µη δικαίων τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων
συναλλαγής,

β) στον περιορισµό της παραγωγής, της διάθεσης των προϊόντων ή της τεχνολογικής ανάπτυξης
επί ζηµία των καταναλωτών,

γ) στην εφαρµογή άνισων όρων επί ισοδύναµων παροχών έναντι των εµπορικώς
συναλλασσοµένων, µε αποτέλεσµα να περιέρχονται αυτοί σε µειονεκτική θέση από άποψη
ανταγωνισµού,

δ) στην εξάρτηση της σύναψης συµβάσεων από την αποδοχή, εκ µέρους των
συναλλασσοµένων, προσθέτων παροχών που λόγω της φύσης τους ή σύµφωνα µε τις
εµπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών.

Άρθρο ΙΙΙ-52

1. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς
κανονισµούς για την εφαρµογή των αρχών που αναφέρονται στα άρθρα ΙΙΙ-50 και ΙΙΙ-51.
Αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Οι προβλεπόµενοι στην παράγραφο 1 ευρωπαϊκοί κανονισµοί έχουν ως σκοπό ιδίως :

α) να εξασφαλίσουν την τήρηση των απαγορεύσεων του άρθρου ΙΙΙ-50, παράγραφος 1, και του
άρθρου ΙΙΙ-51 µε την πρόβλεψη προστίµων και χρηµατικών ποινών,

β) να καθορίσουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου ΙΙΙ-50, παράγραφος 3, λαµβάνοντας
υπόψη την ανάγκη, αφενός, εξασφάλισης αποτελεσµατικής επίβλεψης και, αφετέρου,
απλούστευσης κατά το δυνατόν του διοικητικού ελέγχου,

γ) να ορίσουν, εφόσον είναι ανάγκη, το πεδίο εφαρµογής των άρθρων ΙΙΙ-50 και ΙΙΙ-51 επί των
διαφόρων οικονοµικών κλάδων,

δ) να οριοθετήσουν τα καθήκοντα της Επιτροπής και του ∆ικαστηρίου κατά την εφαρµογή των
διατάξεων της παρούσας παραγράφου,

ε) να καθορίσουν τη σχέση µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών αφενός, και αφετέρου των
ευρωπαϊκών κανονισµών που θεσπίζονται κατ� εφαρµογή του παρόντος άρθρου.



CONV 850/03 80
   EL

Άρθρο ΙΙΙ-53

Μέχρι την έναρξη ισχύος των ευρωπαϊκών κανονισµών που θεσπίζονται κατ� εφαρµογή του
άρθρου ΙΙΙ-52, οι αρχές των κρατών µελών αποφασίζουν σχετικά µε το επιτρεπτό των συµφωνιών,
αποφάσεων και περιπτώσεων εναρµονισµένης πρακτικής, καθώς και µε τη καταχρηστική
εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης εντός της εσωτερικής αγοράς, σύµφωνα µε το εσωτερικό τους
δίκαιο και το άρθρο ΙΙΙ-50, ιδίως παράγραφος 3, και ΙΙΙ-51.

Άρθρο ΙΙΙ-54

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-53, η Επιτροπή µεριµνά για την εφαρµογή των αρχών που
καθορίζονται στα άρθρα ΙΙΙ-50 και ΙΙΙ-51. Εξετάζει, κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους ή
αυτοδικαίως, συνεργαζόµενη µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών που οφείλουν να της
παρέχουν τη συνδροµή τους, τις περιπτώσεις εικαζόµενων παραβάσεων των εν λόγω αρχών. Αν
διαπιστώσει την ύπαρξη παράβασης, προτείνει τα κατάλληλα µέτρα για τον τερµατισµό της.

2. Αν δεν τερµατισθούν οι παραβάσεις, η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη ευρωπαϊκή απόφαση
µε την οποία βεβαιώνεται η παράβαση των αρχών. ∆ύναται να δηµοσιεύσει την απόφασή της και
να επιτρέψει στα κράτη µέλη να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα, των οποίων καθορίζει τους
όρους και τις λεπτοµέρειες.

3. Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς σχετικά µε τις κατηγορίες
συµφωνιών για τις οποίες το Συµβούλιο των Υπουργών έχει αποφασίσει σύµφωνα µε το άρθρο
ΙΙΙ-52, παράγραφος 2, στοιχείο β).

Άρθρο ΙΙΙ-55

1. Τα κράτη µέλη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν µέτρα αντίθετα προς τις διατάξεις του
Συντάγµατος, ιδίως εκείνες των άρθρων Ι-4, παράγραφος 2, και ΙΙΙ-55 έως ΙΙΙ-58, όσον αφορά τις
δηµόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα.

2. Οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δηµοσιονοµικού µονοπωλίου υπόκεινται στις διατάξεις του
Συντάγµατος, ιδίως στους κανόνες ανταγωνισµού, κατά το µέτρο που η εφαρµογή των κανόνων
αυτών δεν εµποδίζει νοµικά ή πραγµατικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει
ανατεθεί. Η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθµό ο οποίος αντίκειται
προς το συµφέρον της Ένωσης.

3. Η Επιτροπή µεριµνά για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και εκδίδει, εφόσον είναι
ανάγκη, κατάλληλους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις.
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Υποτµήµα 2

Ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη µέλη

Άρθρο ΙΙΙ-56

1. Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη µέλη ή µε κρατικούς
πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό λόγω ευνοϊκής µεταχείρισης
ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την εσωτερική
αγορά, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές, εκτός εάν το
Σύνταγµα ορίζει άλλως.

2. Είναι συµβατές µε την εσωτερική αγορά :

α) οι ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς µεµονωµένους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι
χορηγούνται χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων,

β) οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζηµιών που προκαλούνται από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα
γεγονότα,

γ) οι ενισχύσεις προς την οικονοµία ορισµένων περιοχών της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας, οι οποίες είχαν θιγεί από τη διαίρεση της Γερµανίας, κατά το µέτρο που είναι
αναγκαίες για την αντιστάθµιση των οικονοµικών µειονεκτηµάτων που προκλήθηκαν από τη
διαίρεση αυτή.

3. ∆ύνανται να θεωρηθούν ως συµβατές µε την εσωτερική αγορά :

α) οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό
επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση,

β) οι ενισχύσεις για την προώθηση σηµαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή
για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονοµίας κράτους µέλους,

γ) οι ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή
οικονοµικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών σε βαθµό
αντίθετο προς το κοινό συµφέρον,

δ) οι ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισµού και της διατήρησης της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισµού στην
Ένωση σε βαθµό αντίθετο προς το κοινό συµφέρον,

ε) άλλες κατηγορίες ενισχύσεων που καθορίζονται από ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις
που εκδίδονται από το Συµβούλιο των Υπουργών µετά από πρόταση της Επιτροπής.
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Άρθρο ΙΙΙ-57

1. Η Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη εξετάζει διαρκώς τα καθεστώτα ενισχύσεων
που υφίστανται στα κράτη αυτά. Τους προτείνει τα κατάλληλα µέτρα που απαιτεί η προοδευτική
ανάπτυξη και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει, αφού τάξει προηγουµένως στους ενδιαφεροµένους προθεσµία
για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, ότι ενίσχυση που χορηγείται από ένα κράτος µέλος ή µε
κρατικούς πόρους δεν συµβιβάζεται µε την εσωτερική αγορά κατά το άρθρο ΙΙΙ-56, ή ότι η
ενίσχυση αυτή εφαρµόζεται καταχρηστικώς, εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση προκειµένου το εν λόγω
κράτος να την καταργήσει ή να την τροποποιήσει εντός προθεσµίας που η ίδια καθορίζει.

Αν το εν λόγω κράτος δεν συµµορφωθεί προς την ευρωπαϊκή αυτή απόφαση εντός της ταχθείσας
προθεσµίας, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος µπορεί να προσφύγει
απευθείας στο ∆ικαστήριο, κατά παρέκκλιση των άρθρων ΙΙΙ-265 και ΙΙΙ-266.

Κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να εκδίδει οµόφωνα
ευρωπαϊκή απόφαση, σύµφωνα µε την οποία µια ενίσχυση που έχει θεσπισθεί ή που πρόκειται να
θεσπισθεί από το κράτος αυτό θεωρείται συµβατή µε την εσωτερική αγορά, κατά παρέκκλιση από
το άρθρο ΙΙΙ-56 ή των προβλεπόµενων από το άρθρο ΙΙΙ-58 ευρωπαϊκών κανονισµών, αν
εξαιρετικές περιστάσεις δικαιολογούν µια τέτοια απόφαση. Αν η Επιτροπή έχει κινήσει, ως προς
την ενίσχυση αυτή, τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
το αίτηµα του ενδιαφεροµένου κράτους προς το Συµβούλιο των Υπουργών έχει ως αποτέλεσµα την
αναστολή της σχετικής διαδικασίας µέχρις ότου αποφανθεί το Συµβούλιο των Υπουργών.

Ωστόσο, αν το Συµβούλιο των Υπουργών δεν αποφανθεί εντός τριών µηνών από την υποβολή του
αιτήµατος, αποφασίζει η Επιτροπή.

3. Η Επιτροπή ενηµερώνεται εγκαίρως από τα κράτη µέλη περί των σχεδίων που αποσκοπούν
στη θέσπιση ή τροποποίηση ενισχύσεων, ώστε να µπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Αν
κρίνει ότι ένα σχέδιο δεν συµβιβάζεται µε την εσωτερική αγορά, κατά το άρθρο ΙΙΙ-56, κινεί
αµέσως τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν
επιτρέπεται να εφαρµόσει τα σχεδιαζόµενα µέτρα προτού καταλήξει η Επιτροπή σε τελική
απόφαση.

4. Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς σχετικά µε τις κατηγορίες κρατικών
ενισχύσεων για τις οποίες το Συµβούλιο των Υπουργών έχει ορίσει, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-55,
ότι µπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία της παραγράφου 3.

Άρθρο ΙΙΙ-58

Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να εκδίδει ευρωπαϊκούς
κανονισµούς για την εφαρµογή των άρθρων ΙΙΙ-56 και ΙΙΙ-57 και ιδίως να καθορίζει τους όρους
εφαρµογής του άρθρου ΙΙΙ-57, παράγραφος 3, και τις κατηγορίες ενισχύσεων που εξαιρούνται από
τη διαδικασία αυτή. Αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΤΜΗΜΑ 6

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ΙΙΙ-59

Κανένα κράτος µέλος δεν επιβάλλει άµεσα ή έµµεσα στα προϊόντα άλλων κρατών µελών
εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε φύσεως, ανώτερους από εκείνους που επιβαρύνουν άµεσα ή
έµµεσα τα οµοειδή εθνικά προϊόντα.

Κανένα κράτος µέλος δεν επιβάλλει στα προϊόντα των άλλων κρατών µελών εσωτερικούς φόρους,
η φύση των οποίων οδηγεί έµµεσα στην προστασία άλλων προϊόντων.

Άρθρο ΙΙΙ-60

Για τα προϊόντα που εξάγονται από κράτος µέλος προς την επικράτεια ενός άλλου κράτους µέλους,
η επιστροφή εσωτερικών φόρων δεν είναι δυνατόν να είναι ανώτερη των εσωτερικών φόρων που
τους έχουν επιβληθεί άµεσα ή έµµεσα.

Άρθρο ΙΙΙ-61

Ως προς τους άλλους φόρους, πλην των φόρων κύκλου εργασιών, των ειδικών φόρων κατανάλωσης
και των λοιπών έµµεσων φόρων, δεν είναι δυνατό να χορηγηθούν απαλλαγές και επιστροφές κατά
την εξαγωγή προς τα άλλα κράτη µέλη ούτε να θεσπισθούν εξισωτικές εισφορές κατά την εισαγωγή
από κράτη µέλη, παρά µόνο αν τα προβλεπόµενα µέτρα έχουν προηγουµένως εγκριθεί για µια
περιορισµένη περίοδο µε ευρωπαϊκή απόφαση που εκδόθηκε από το Συµβούλιο των Υπουργών
µετά από πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο ΙΙΙ-62

1. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου των Υπουργών θεσπίζει τα µέτρα για
την εναρµόνιση των νοµοθεσιών περί των φόρων κύκλου εργασιών, των ειδικών φόρων
κατανάλωσης και των λοιπών έµµεσων φόρων, εφόσον η εναρµόνιση αυτή είναι αναγκαία για να
εξασφαλισθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

2. Όταν το Συµβούλιο των Υπουργών, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από πρόταση της
Επιτροπής, διαπιστώσει ότι τα µέτρα της παραγράφου 1 αφορούν τη διοικητική συνεργασία ή την
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της παράνοµης φοροαποφυγής, εκδίδει µε ειδική πλειοψηφία,
κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ευρωπαϊκό νόµο ή νόµο-πλαίσιο µε τον οποίο θεσπίζονται
αυτά τα µέτρα.
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Άρθρο ΙΙΙ-63

Όταν το Συµβούλιο των Υπουργών, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά από πρόταση της Επιτροπής,
διαπιστώσει ότι τα µέτρα για τη φορολογία των επιχειρήσεων αφορούν τη διοικητική συνεργασία ή
την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της παράνοµης φοροαποφυγής, εκδίδει µε ειδική
πλειοψηφία ευρωπαϊκό νόµο ή νόµο-πλαίσιο µε τον οποίο θεσπίζονται αυτά τα µέτρα, εφόσον είναι
αναγκαία προκειµένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.

Ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

ΤΜΗΜΑ 7

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩN NΟΜΟΘΕΣΙΩN

Άρθρο ΙΙΙ-64

Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-62, ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου των Υπουργών
καθορίζει τα µέτρα για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών µελών οι οποίες έχουν άµεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Άρθρο ΙΙΙ-65

1. Εκτός εάν ορίζει άλλως το Σύνταγµα, το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για την επίτευξη των
στόχων του άρθρου ΙΙΙ-14. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο καθορίζει τα µέτρα για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που
έχουν ως αντικείµενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εκδίδεται µετά
από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των
µισθωτών εργαζοµένων.

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που υποβάλλονται δυνάµει της παραγράφου 1 σχετικά µε την
υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών,
λαµβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη όλες τις νέες
εξελίξεις που βασίζονται σε επιστηµονικά δεδοµένα. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων
τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών επιδιώκουν επίσης την επίτευξη
αυτού του στόχου.

4. Όταν, µετά τη θέσπιση µέτρου εναρµόνισης µε ευρωπαϊκό νόµο ή νόµο-πλαίσιο ή µε
ευρωπαϊκό κανονισµό της Επιτροπής, ένα κράτος µέλος θεωρεί αναγκαίο να διατηρήσει εθνικές
διατάξεις που δικαιολογούνται από σοβαρούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-43 ή
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην Επιτροπή,
καθώς και τους λόγους διατήρησής τους.
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5. Επίσης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, µετά τη θέσπιση µέτρου εναρµόνισης µε
ευρωπαϊκό νόµο ή νόµο-πλαίσιο ή µε ευρωπαϊκό κανονισµό της Επιτροπής, ένα κράτος µέλος
θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων βάσει νέων επιστηµονικών στοιχείων σχετικά µε
την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για λόγους οι οποίοι συντρέχουν µόνον
στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν ανακύψει µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης,
κοινοποιεί στην Επιτροπή τις µελετώµενες διατάξεις καθώς και την αιτιολόγησή τους.

6. Η Επιτροπή, εντός έξι µηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4
και 5, εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές
διατάξεις, αφού εξακριβώσει κατά πόσον αποτελούν µέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκαλυµµένο
περιορισµό του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών και κατά πόσον συνιστούν εµπόδιο στη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός αυτής της περιόδου, οι εθνικές διατάξεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί.

Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειµένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την
υγεία του ανθρώπου, η Επιτροπή µπορεί να ειδοποιήσει το συγκεκριµένο κράτος µέλος ότι η
περίοδος η αναφερόµενη στην παρούσα παράγραφο µπορεί να παραταθεί µέχρι ένα εξάµηνο.

7. Οσάκις, σύµφωνα µε την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε ένα κράτος µέλος να διατηρήσει ή να
εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από µέτρο εναρµόνισης, η Επιτροπή εξετάζει αµέσως
µήπως πρέπει να προτείνει αναπροσαρµογή του εν λόγω µέτρου.

8. Όταν ένα κράτος µέλος επικαλείται συγκεκριµένο πρόβληµα δηµόσιας υγείας σε τοµέα στον
οποίο έχουν ήδη ληφθεί µέτρα εναρµόνισης, το θέτει υπ� όψη της Επιτροπής η οποία αµέσως
εξετάζει αν πρέπει να προτείνει κατάλληλα µέτρα.

9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων ΙΙΙ-265 και ΙΙΙ-266, η Επιτροπή και κάθε
κράτος µέλος δύνανται να προσφύγουν απ� ευθείας στο ∆ικαστήριο για το θέµα αυτό, εάν κρίνουν
ότι ένα άλλο κράτος µέλος ασκεί καταχρηστικώς τις εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

10. Τα µέτρα εναρµόνισης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο περιλαµβάνουν, στις
ενδεδειγµένες περιπτώσεις, ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη µέλη να λαµβάνουν, για
έναν ή περισσότερους από τους µη οικονοµικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-43,
προσωρινά µέτρα υποκείµενα σε διαδικασία ελέγχου από την Ένωση.

Άρθρο ΙΙΙ-66

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η διαφορά µεταξύ των νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών νοθεύει τους όρους ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής αγοράς και
προκαλεί στρέβλωση που πρέπει να εξαλειφθεί, διαβουλεύεται µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.

Εάν οι διαβουλεύσεις αυτές δεν καταλήξουν σε συµφωνία, η εν λόγω στρέβλωση εξαλείφεται µε
ευρωπαϊκό νόµο-πλαίσιο. Μπορεί επίσης να ληφθεί κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο που προβλέπεται
από το Σύνταγµα.
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Άρθρο ΙΙΙ-67

1. Εάν υπάρχει φόβος ότι η θέσπιση ή η τροποποίηση εθνικής νοµοθετικής, κανονιστικής ή
διοικητικής διάταξης ενδέχεται να προκαλέσει στρέβλωση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-66, το
κράτος µέλος που θέλει να προβεί στην ενέργεια αυτή συµβουλεύεται την Επιτροπή. Η Επιτροπή,
αφού συµβουλευθεί τα κράτη µέλη, απευθύνει στα ενδιαφερόµενα κράτη σύσταση σχετικά µε τα
κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή της σχετικής στρέβλωσης.

2. Εάν το κράτος µέλος που θέλει να θεσπίσει ή να τροποποιήσει τις εσωτερικές του διατάξεις
δεν συµµορφώνεται µε τη σύσταση που του απηύθυνε η Επιτροπή, δεν είναι δυνατό να ζητηθεί,
σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-66, από τα άλλα κράτη µέλη να τροποποιήσουν τις εσωτερικές τους
διατάξεις για να εξαλειφθεί η στρέβλωση αυτή. Το άρθρο ΙΙΙ-63 δεν εφαρµόζεται αν το κράτος
µέλος που αγνοεί τη σύσταση της Επιτροπής προκαλεί στρέβλωση επί ιδία µόνον αυτού ζηµία.

Άρθρο ΙΙΙ-68

Στα πλαίσια της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς, ευρωπαϊκός νόµος ή ο νόµος-πλαίσιο θεσπίζει
τα µέτρα σχετικά µε τη δηµιουργία ευρωπαϊκών τίτλων, προκειµένου να διασφαλισθεί ενιαία
προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ένωση, και σχετικά µε την εφαρµογή
κεντρικών καθεστώτων έγκρισης, συντονισµού και ελέγχου στο επίπεδο της Ένωσης.

Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου των Υπουργών καθορίζει τα γλωσσικά καθεστώτα των
ευρωπαϊκών τίτλων. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΙΚΟNΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο ΙΙΙ-69

1. Για τους σκοπούς του άρθρου Ι-3, η δράση των κρατών µελών και της Ένωσης περιλαµβάνει,
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπει το Σύνταγµα, τη θέσπιση µιας οικονοµικής πολιτικής που
βασίζεται στο στενό συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών, στην εσωτερική
αγορά καθώς και στον καθορισµό κοινών στόχων, και ασκείται σύµφωνα µε την αρχή της ανοιχτής
οικονοµίας αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό.

2. Εκ παραλλήλου, και σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγµα,
η δράση αυτή περιλαµβάνει ένα ενιαίο νόµισµα, το ευρώ, και τον καθορισµό και την άσκηση
ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής και ενιαίας συναλλαγµατικής πολιτικής, πρωταρχικός στόχος των
οποίων είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών και, µε την επιφύλαξη του στόχου αυτού, η
υποστήριξη των γενικών οικονοµικών πολιτικών στην Ένωση, σύµφωνα µε την αρχή της ανοιχτής
οικονοµίας αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό.

3. Η δράση αυτή των κρατών µελών και της Ένωσης συνεπάγεται την τήρηση των ακόλουθων
κατευθυντήριων αρχών : σταθερές τιµές, υγιή δηµόσια οικονοµικά, υγιείς νοµισµατικές συνθήκες
και σταθερό ισοζύγιο πληρωµών.

ΤΜΗΜΑ 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο ΙΙΙ-70

Τα κράτη µέλη ασκούν την οικονοµική τους πολιτική µε σκοπό να συµβάλλουν στην υλοποίηση
των στόχων της Ένωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο Ι-3, και στα πλαίσια των γενικών
προσανατολισµών που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-71, παράγραφος 2. Τα κράτη µέλη και η Ένωση
δρουν σύµφωνα µε την αρχή της ανοιχτής οικονοµίας αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό, που
ευνοεί την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, και σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου ΙΙΙ-69.

Άρθρο ΙΙΙ-71

1. Τα κράτη µέλη θεωρούν τις οικονοµικές τους πολιτικές θέµα κοινού ενδιαφέροντος και τις
συντονίζουν στα πλαίσια του Συµβουλίου των Υπουργών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
ΙΙΙ-70.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από σύσταση της Επιτροπής, συντάσσει σχέδιο των
γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Ένωσης και
απευθύνει έκθεση µε τα πορίσµατά του στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
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Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε βάση την έκθεση αυτή του Συµβουλίου των
Υπουργών, συζητά συµπεράσµατα για τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών
πολιτικών των κρατών µελών και της Ένωσης. Με βάση τα συµπεράσµατα αυτά, το Συµβούλιο των
Υπουργών εκδίδει σύσταση όπου εκτίθενται αυτοί οι γενικοί προσανατολισµοί, και ενηµερώνει
σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

3. Προκειµένου να εξασφαλισθεί στενότερος συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών και
συνεχής σύγκλιση των οικονοµικών επιδόσεων των κρατών µελών, το Συµβούλιο των Υπουργών,
βάσει εκθέσεων που υποβάλλει η Επιτροπή, παρακολουθεί τις οικονοµικές εξελίξεις σε κάθε
κράτος µέλος και στην Ένωση, καθώς και τη συµµόρφωση των οικονοµικών πολιτικών µε τους
γενικούς προσανατολισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και προβαίνει τακτικά σε
συνολική αξιολόγηση.

Για τους σκοπούς αυτής της πολυµερούς εποπτείας, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για
τα σηµαντικά µέτρα που λαµβάνουν στον τοµέα της οικονοµικής τους πολιτικής και της
διαβιβάζουν όποιες άλλες πληροφορίες κρίνουν αναγκαίες.

4. Όταν διαπιστώνεται, στα πλαίσια της διαδικασίας της παραγράφου 3, ότι η οικονοµική
πολιτική ενός κράτους µέλους αντιβαίνει προς τους γενικούς προσανατολισµούς της παραγράφου 2
ή ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης, η Επιτροπή µπορεί να απευθύνει προειδοποίηση στο εν λόγω κράτος µέλος. Το Συµβούλιο
των Υπουργών, µετά από σύσταση της Επιτροπής, µπορεί να εκδώσει τις αναγκαίες συστάσεις τις
οποίες απευθύνει προς το εν λόγω κράτος µέλος. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση
της Επιτροπής, µπορεί να αποφασίσει να ανακοινώσει δηµόσια τις συστάσεις του.

Στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου, το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη η ψήφος του αντιπροσώπου του εν λόγω κράτους µέλους, η δε ειδική
πλειοψηφία ορίζεται ως η πλειοψηφία των άλλων κρατών µελών, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον
τα τρία πέµπτα του πληθυσµού τους.

5. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου των Υπουργών και η Επιτροπή διαβιβάζουν έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσµατα της πολυµερούς εποπτείας. Ο Πρόεδρος του
Συµβουλίου των Υπουργών µπορεί να κληθεί να εµφανισθεί ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εάν το Συµβούλιο των Υπουργών έχει ανακοινώσει δηµόσια τις
συστάσεις του.

6. Ευρωπαϊκός νόµος µπορεί να θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες για τη διαδικασία πολυµερούς
εποπτείας που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4.

Άρθρο ΙΙΙ-72

1. Με την επιφύλαξη άλλων διαδικασιών που προβλέπονται στο Σύνταγµα, το Συµβούλιο των
Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση που να
θεσπίζει κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κατάστασης, ιδίως εάν
ανακύψουν σοβαρές δυσκολίες στον εφοδιασµό µε ορισµένα προϊόντα.

2. Όταν ένα κράτος µέλος αντιµετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει µεγάλο κίνδυνο να
αντιµετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, οφειλόµενες σε φυσικές καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις
που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της
Επιτροπής, µπορεί εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση για τη χορήγηση, υπό ορισµένους όρους,
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της Ένωσης στο εν λόγω κράτος µέλος. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
των Υπουργών ενηµερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Άρθρο ΙΙΙ-73

1. Απαγορεύονται οι υπεραναλήψεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών, οι οποίες
εφεξής αποκαλούνται «εθνικές κεντρικές τράπεζες», προς Όργανα, οργανισµούς ή φορείς της
Ένωσης, κεντρικές κυβερνήσεις, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δηµόσιες αρχές, άλλους
οργανισµούς δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιες επιχειρήσεις των κρατών µελών. Απαγορεύεται επίσης
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να αγοράζουν απευθείας
χρεόγραφα από τους προαναφερόµενους οργανισµούς και φορείς.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα πιστωτικά ιδρύµατα που ανήκουν στο δηµόσιο, στα οποία
οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλουν να επιφυλάσσουν την
ίδια µεταχείριση όπως στα ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύµατα, όσον αφορά τη διάθεση χρήµατος από τις
κεντρικές τράπεζες.

Άρθρο ΙΙΙ-74

1. Απαγορεύεται κάθε µέτρο ή διάταξη που θεσπίζει προνοµιακή πρόσβαση των Οργάνων,
οργανισµών και φορέων της Ένωσης, των κεντρικών κυβερνήσεων, των περιφερειακών, τοπικών ή
άλλων δηµόσιων αρχών, των άλλων οργανισµών δηµοσίου δικαίου ή των δηµόσιων επιχειρήσεων
των κρατών µελών στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον δεν υπαγορεύεται από λόγους
προληπτικής εποπτείας.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να εκδίδει
ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις που καθορίζουν τους ορισµούς για την εφαρµογή της
απαγόρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ-75

1. Η Ένωση δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι κεντρικές κυβερνήσεις, οι
περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δηµόσιες αρχές, άλλοι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιες
επιχειρήσεις των κρατών µελών, ούτε τις αναλαµβάνει, µε την επιφύλαξη των αµοιβαίων
χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων για την από κοινού εκτέλεση ενός συγκεκριµένου έργου. Κανένα
κράτος µέλος δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν οι κεντρικές κυβερνήσεις, οι
περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δηµόσιες αρχές, άλλοι οργανισµοί δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιες
επιχειρήσεις άλλου κράτους µέλους, ούτε τις αναλαµβάνει, µε την επιφύλαξη των αµοιβαίων
χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων για την από κοινού εκτέλεση ενός συγκεκριµένου έργου.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να θεσπίζει
ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις που καθορίζουν τους ορισµούς για την εφαρµογή των
απαγορεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-73 και στο παρόν άρθρο. Αποφασίζει µετά από
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Άρθρο ΙΙΙ-76

1. Τα κράτη µέλη αποφεύγουν τα υπερβολικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα.

2. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της δηµοσιονοµικής κατάστασης και το ύψος του
δηµόσιου χρέους στα κράτη µέλη προκειµένου να εντοπίζει µεγάλες αποκλίσεις. Ειδικότερα,
εξετάζει την τήρηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, µε βάση τα εξής δύο κριτήρια :

α) κατά πόσον ο λόγος του προβλεπόµενου ή υφιστάµενου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος προς
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπερβαίνει µια τιµή αναφοράς, εκτός εάν :

i) ο λόγος αυτός σηµειώνει ουσιαστική και συνεχή πτώση και έχει φθάσει σε επίπεδο
παραπλήσιο της τιµής αναφοράς,

ii) ή, εναλλακτικά, η υπέρβαση της τιµής αναφοράς είναι απλώς έκτακτη και προσωρινή
και ο λόγος παραµένει κοντά στην τιµή αναφοράς,

β) κατά πόσον ο λόγος του δηµόσιου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υπερβαίνει µια
τιµή αναφοράς, εκτός εάν ο λόγος µειώνεται επαρκώς και πλησιάζει την τιµή αναφοράς µε
ικανοποιητικό ρυθµό.

Οι τιµές αναφοράς ορίζονται στο Πρωτόκολλο σχετικά µε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος.

3. Εάν ένα κράτος µέλος δεν εκπληρώνει τους όρους ενός ή και των δύο από τα κριτήρια αυτά,
η Επιτροπή συντάσσει έκθεση. Η έκθεση της Επιτροπής εξετάζει επίσης το κατά πόσον το δηµόσιο
έλλειµµα υπερβαίνει τις δαπάνες δηµοσίων επενδύσεων, καθώς και όλους τους άλλους σχετικούς
παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένης της µεσοπρόθεσµης οικονοµικής και δηµοσιονοµικής
κατάστασης του κράτους µέλους.

Η Επιτροπή µπορεί επίσης να συντάσσει έκθεση εφόσον, µολονότι εκπληρώνονται οι όροι των
κριτηρίων, θεωρεί ότι υπάρχει σε κράτος µέλος κίνδυνος υπερβολικού ελλείµµατος.

4. Η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή διατυπώνει γνώµη για την έκθεση της
Επιτροπής.

5. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι σε κράτος µέλος υπάρχει ή µπορεί να εµφανισθεί υπερβολικό
έλλειµµα, τότε απευθύνει γνώµη στο εν λόγω κράτος µέλος.

6. Το Συµβούλιο των Υπουργών, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, αφού λάβει υπόψη τυχόν
παρατηρήσεις του εν λόγω κράτους µέλους και µετά από συνολική εκτίµηση, αποφασίζει αν
υφίσταται υπερβολικό έλλειµµα. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδει, µε τις ίδιες διαδικασίες, συστάσεις
που απευθύνονται στο εν λόγω κράτος µέλος προκειµένου να τερµατιστεί η κατάσταση αυτή εντός
καθορισµένου χρονικού διαστήµατος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, οι συστάσεις αυτές
δεν ανακοινώνονται δηµόσια.

Στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου, το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη η ψήφος του αντιπροσώπου του εν λόγω κράτους µέλους, η δε ειδική
πλειοψηφία ορίζεται ως η πλειοψηφία των άλλων κρατών µελών, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον
τα τρία πέµπτα του πληθυσµού τους.
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7. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από σύσταση της Επιτροπής, εκδίδει τις ευρωπαϊκές
αποφάσεις και συστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 8 έως 11. Αποφασίζει χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη η ψήφος του αντιπροσώπου του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, η δε ειδική
πλειοψηφία ορίζεται ως η πλειοψηφία των άλλων κρατών µελών, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον
τα τρία πέµπτα του πληθυσµού τους.

8. Εάν το Συµβούλιο των Υπουργών διαπιστώσει ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσµατική δράση
κατ� εφαρµογή των συστάσεών του εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος, τότε µπορεί να
τις ανακοινώσει δηµόσια.

9. Εάν ένα κράτος µέλος επιµένει να µην εφαρµόζει τις συστάσεις του Συµβουλίου, τότε το
Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία προειδοποιείται το
κράτος µέλος να λάβει, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, µέτρα για τη µείωση του ελλείµµατος
την οποία το Συµβούλιο των Υπουργών κρίνει αναγκαία για να αντιµετωπιστεί η κατάσταση αυτή.

Σε αυτή την περίπτωση, το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να ζητήσει από το συγκεκριµένο
κράτος µέλος να υποβάλει εκθέσεις σύµφωνα µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, για να εξετάσει
τις προσπάθειες προσαρµογής που καταβάλλει αυτό το κράτος µέλος.

10. Το Συµβούλιο των Υπουργών, εφόσον ένα κράτος µέλος δεν συµµορφώνεται µε ευρωπαϊκή
απόφαση που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 9, µπορεί να αποφασίσει να εφαρµόσει ή να
εντείνει ένα ή περισσότερα από τα εξής µέτρα :

α) να απαιτήσει να δηµοσιεύει το εν λόγω κράτος µέλος πρόσθετες πληροφορίες, τις οποίες
ορίζει το Συµβούλιο των Υπουργών, προτού εκδώσει οµολογίες και χρεόγραφα,

β) να καλέσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναθεωρήσει την πολιτική δανεισµού
που ασκεί έναντι του εν λόγω κράτους µέλους,

γ) να απαιτήσει από το εν λόγω κράτος µέλος να καταθέσει ατόκως στην Ένωση ποσό
κατάλληλου ύψους, έως ότου το Συµβούλιο των Υπουργών κρίνει ότι διορθώθηκε το
υπερβολικό έλλειµµα,

δ) να επιβάλει πρόστιµα εύλογου ύψους.

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου των Υπουργών ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα
λαµβανόµενα µέτρα.

11. Το Συµβούλιο των Υπουργών καταργεί ορισµένα ή όλα τα µέτρα του που αναφέρονται στις
παραγράφους 6 και 8 έως 10, εφόσον κρίνει ότι έχει διορθωθεί το υπερβολικό έλλειµµα στο
συγκεκριµένο κράτος µέλος. Εάν το Συµβούλιο των Υπουργών έχει προηγουµένως ανακοινώσει
δηµόσια συστάσεις, τότε, µόλις καταργηθεί η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 8,
προβαίνει σε δηµόσια δήλωση ότι δεν υφίσταται πλέον υπερβολικό έλλειµµα στο εν λόγω κράτος
µέλος.

12. Τα δικαιώµατα προσφυγής που προβλέπονται στα άρθρα ΙΙΙ-265 και ΙΙΙ-266 δεν µπορούν να
ασκηθούν στα πλαίσια των παραγράφων 1 έως 6, 8 και 9.

13. Περαιτέρω διατάξεις για την εφαρµογή της διαδικασίας του παρόντος άρθρου προβλέπονται
στο Πρωτόκολλο σχετικά µε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος.
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Ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου των Υπουργών θεσπίζει τα κατάλληλα µέτρα για την
αντικατάσταση του εν λόγω Πρωτοκόλλου. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα µετά από
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας παραγράφου, το Συµβούλιο των Υπουργών,
ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις που
καθορίζουν λεπτοµερείς κανόνες και ορισµούς για την εφαρµογή του εν λόγω Πρωτοκόλλου.
Αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΤΜΗΜΑ 2

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο ΙΙΙ-77

1. Πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είναι η διατήρηση
της σταθερότητας των τιµών. Με την επιφύλαξη του στόχου αυτού, το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Κεντρικών Τραπεζών στηρίζει τις γενικές οικονοµικές πολιτικές στην Ένωση, προκειµένου να
συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων της που ορίζονται στο άρθρο Ι-3. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Κεντρικών Τραπεζών ενεργεί σύµφωνα µε την αρχή της ανοιχτής οικονοµίας αγοράς µε ελεύθερο
ανταγωνισµό, που ευνοεί την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, και σύµφωνα µε τις αρχές που
εξαγγέλλονται στο άρθρο ΙΙΙ-69.

2. Τα βασικά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών είναι :

α) να χαράζει και να εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική της Ένωσης,

β) να διενεργεί πράξεις συναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ-228,

γ) να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσηµα συναλλαγµατικά διαθέσιµα των κρατών µελών,

δ) να προωθεί την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών.

3. Η παράγραφος 2, σηµείο γ), δεν θίγει την εκ µέρους των κυβερνήσεων των κρατών µελών
κατοχή και διαχείριση τρεχόντων ταµειακών υπολοίπων σε συνάλλαγµα.

4. Η γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ζητείται :

α) για κάθε προτεινόµενη πράξη της Ένωσης που εµπίπτει στο πεδίο της αρµοδιότητάς της,

β) από τις εθνικές αρχές, για κάθε σχέδιο νοµοθετικής διάταξης που εµπίπτει στο πεδίο της
αρµοδιότητάς της, εντός όµως των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Συµβούλιο
των Υπουργών µε τη διαδικασία του άρθρου ΙΙΙ-79, παράγραφος 6.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να υποβάλλει γνώµες στα Όργανα, στους οργανισµούς και
στους φορείς της Ένωσης καθώς και στις εθνικές αρχές για θέµατα της αρµοδιότητάς της.
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5. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών συµβάλλει στην εκ µέρους των αρµόδιων
αρχών οµαλή άσκηση των πολιτικών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών
ιδρυµάτων και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

6. Ευρωπαϊκός νόµος µπορεί να αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικά καθήκοντα
σχετικά µε τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και των
λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ο ευρωπαϊκός
νόµος εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Άρθρο ΙΙΙ-78

1. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει την έκδοση
των τραπεζογραµµατίων του ευρώ στην Ένωση. Τα τραπεζογραµµάτια του ευρώ µπορούν να
εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Τα
τραπεζογραµµάτια που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές
τράπεζες είναι τα µόνα τραπεζογραµµάτια που αποτελούν νόµιµο χρήµα µέσα στην Ένωση.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να εκδίδουν κέρµατα ευρώ, η ποσότητα των οποίων τελεί υπό την
έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση
της Επιτροπής, µπορεί να εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς για τη λήψη µέτρων εναρµόνισης της
ονοµαστικής αξίας και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των κερµάτων που πρόκειται να
κυκλοφορήσουν, στο βαθµό που είναι απαραίτητο για την οµαλή κυκλοφορία τους µέσα στην
Ένωση. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Άρθρο ΙΙΙ-79

1. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει νοµική προσωπικότητα.

3. Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών διοικείται από τα όργανα λήψεως αποφάσεων
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία είναι το διοικητικό συµβούλιο και η εκτελεστική
επιτροπή.

4. Το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών παρατίθεται στο
Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

5. Τα άρθρα 5 παράγραφος 1, 5 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 3, 17, 18, 19 παράγραφος 1, 22,
23, 24, 26, 32 παράγραφος 2, 32 παράγραφος 3, 32 παράγραφος 4, 32 παράγραφος 6, 33
παράγραφος 1 α) και 36 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µπορούν να τροποποιηθούν µε ευρωπαϊκό νόµο :

α) είτε µετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα,

β) είτε µετά από σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διαβούλευση µε την
Επιτροπή.
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6. Το Συµβούλιο των Υπουργών θεσπίζει ευρωπαϊκούς κανονισµούς και αποφάσεις για τον
καθορισµό των µέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 παράγραφος 4, 19 παράγραφος 2, 20, 28
παράγραφος 1, 29 παράγραφος 2, 30 παράγραφος 4, και 34 παράγραφος 3 του καταστατικού του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο :

α) είτε µετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα,

β) είτε µετά από σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διαβούλευση µε την
Επιτροπή.

Άρθρο ΙΙΙ-80

Κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που τους
ανατίθενται από το Σύνταγµα και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε οι
εθνικές κεντρικές τράπεζες, ούτε κανένα µέλος των οργάνων λήψεως αποφάσεων των ιδρυµάτων
αυτών, δεν επιζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από τα Όργανα, τους οργανισµούς ή τους φορείς της
Ένωσης, από την κυβέρνηση κράτους µέλους ή από άλλο οργανισµό. Τα Όργανα, οι οργανισµοί
και οι φορείς της Ένωσης καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών µελών αναλαµβάνουν την
υποχρέωση να τηρούν την αρχή αυτή και να µην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα µέλη των οργάνων
λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των εθνικών κεντρικών τραπεζών
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο ΙΙΙ-81

Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι η εθνική νοµοθεσία του, συµπεριλαµβανοµένου του
καταστατικού της εθνικής κεντρικής του τράπεζας, είναι συµβατή µε το Σύνταγµα και το
καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.

Άρθρο ΙΙΙ-82

1. Για την εκπλήρωση της αποστολής που έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών
Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκδίδει, σύµφωνα µε το Σύνταγµα και υπό τους όρους
που καθορίζει το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας :

α) ευρωπαϊκούς κανονισµούς αναγκαίους για την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση, στα άρθρα 19 παράγραφος 1, 22 ή 25 παράγραφος
2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους ευρωπαϊκούς
κανονισµούς και αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-79, παράγραφος 6,

β) ευρωπαϊκές αποφάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών από το Σύνταγµα και το καταστατικό του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

γ) συστάσεις και γνώµες.

2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µπορεί να αποφασίζει να δηµοσιεύει τις ευρωπαϊκές
αποφάσεις, συστάσεις και γνώµες της.
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3. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει µε τη διαδικασία του άρθρου ΙΙΙ-79, παράγραφος 6
ευρωπαϊκούς κανονισµούς που καθορίζουν τα όρια και τους όρους υπό τους οποίους η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα δικαιούται να επιβάλλει πρόστιµα ή περιοδικές χρηµατικές ποινές στις
επιχειρήσεις λόγω µη συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ευρωπαϊκούς
κανονισµούς ή αποφάσεις της.

Άρθρο ΙΙΙ-83

Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ευρωπαϊκός νόµος ή
νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα για τη χρήση του ευρώ ως ενιαίου νοµίσµατος των
κρατών µελών. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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ΤΜΗΜΑ 3

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ΙΙΙ-84

1. Το διοικητικό συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απαρτίζεται από τα µέλη της
εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τους διοικητές των εθνικών
κεντρικών τραπεζών των κρατών µελών για τα οποία δεν ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του
άρθρου ΙΙΙ-91.

2. α) Η εκτελεστική επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τέσσερα
άλλα µέλη.

β) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη της εκτελεστικής επιτροπής
διορίζονται µεταξύ προσώπων αναγνωρισµένου κύρους και επαγγελµατικής εµπειρίας
σε νοµισµατικά ή τραπεζικά θέµατα, µε κοινή συµφωνία των κυβερνήσεων των κρατών
µελών σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, ύστερα από σύσταση του
Συµβουλίου, και µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
διοικητικό συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η θητεία τους είναι οκταετής και µη ανανεώσιµη.

Μόνον υπήκοοι κράτους µέλους µπορούν να γίνονται µέλη της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο ΙΙΙ-85

1. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου των Υπουργών και ένα µέλος της Επιτροπής µπορούν να
συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου των Υπουργών µπορεί να υποβάλλει αιτήµατα προς εξέταση από το
διοικητικό συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

2. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καλείται να συµµετέχει στις συνεδριάσεις
του Συµβουλίου των Υπουργών όταν εξετάζονται θέµατα σχετικά µε τους στόχους και τα
καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών.

3. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απευθύνει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και για τη νοµισµατική πολιτική του προηγούµενου
και του τρέχοντος έτους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και την
Επιτροπή, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας παρουσιάζει την έκθεση αυτή στο Συµβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το οποίο µπορεί να προβαίνει σε γενική συζήτηση σε αυτή τη βάση.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα άλλα µέλη της εκτελεστικής επιτροπής
µπορούν, κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή µε δική τους πρωτοβουλία, να
εµφανίζονται ενώπιον των αρµοδίων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Άρθρο ΙΙΙ-86

1. Για την προώθηση του συντονισµού της πολιτικής των κρατών µελών στο βαθµό που είναι
αναγκαίος για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, συνιστάται µια Οικονοµική και
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή.

2. Η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Eπιτροπή έχει την εξής αποστολή :

α) να διατυπώνει γνώµες προς το Συµβούλιο των Υπουργών ή την Επιτροπή είτε ύστερα από
αίτησή τους είτε µε δική της πρωτοβουλία,

β) να παρακολουθεί την οικονοµική και δηµοσιονοµική κατάσταση των κρατών µελών και της
Ένωσης και να συντάσσει τακτικά εκθέσεις προς το Συµβούλιο των Υπουργών και την
Επιτροπή για τα θέµατα αυτά, ιδίως όσον αφορά τις οικονοµικές σχέσεις µε τις τρίτες χώρες
και τους διεθνείς οργανισµούς,

γ) µε την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-247, να συµβάλλει στην προετοιµασία των εργασιών του
Συµβουλίου των Υπουργών που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-48, στο άρθρο ΙΙΙ-71,
παράγραφοι 2, 3, 4 και 6, στα άρθρα ΙΙΙ-72, ΙΙΙ-74, ΙΙΙ-75, ΙΙΙ-76, στο άρθρο ΙΙΙ-77,
παράγραφος 6, στο άρθρο ΙΙΙ-78, παράγραφος 2, στο άρθρο ΙΙΙ-79, παράγραφοι 5 και 6, στα
άρθρα ΙΙΙ-83, ΙΙΙ-90 και στο άρθρο ΙΙΙ-92, παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο ΙΙΙ-95, στο
άρθρο ΙΙΙ-96, παράγραφοι 2 και 3, και στα άρθρα ΙΙΙ-224 και ΙΙΙ-228 και να εκτελεί τα άλλα
συµβουλευτικά και προπαρασκευαστικά καθήκοντα που της αναθέτει το Συµβούλιο των
Υπουργών,

δ) να εξετάζει, τουλάχιστον µία φορά κατ� έτος, την κατάσταση ως προς την ελεύθερη
διακίνηση των κεφαλαίων και την ελευθερία των πληρωµών, όπως προκύπτουν από την
εφαρµογή του Συντάγµατος και των πράξεων της Ένωσης. Η εξέταση αυτή καλύπτει όλα τα
µέτρα που έχουν σχέση µε κινήσεις κεφαλαίων και πληρωµές. Η Οικονοµική και
∆ηµοσιονοµική Επιτροπή συντάσσει έκθεση προς την Επιτροπή και το Συµβούλιο των
Υπουργών για τα αποτελέσµατα της εξέτασης αυτής.

Κάθε κράτος µέλος, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διορίζουν µέχρι και δύο µέλη
στην Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή.

3. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, ευρωπαϊκή
απόφαση µε την οποία καθορίζονται λεπτοµερείς διατάξεις σχετικά µε τη σύνθεση της Οικονοµικής
και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής. Αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και την Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου των
Υπουργών ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σχετική απόφαση.

4. Εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και εφόσον υπάρχουν κράτη
µέλη µε παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-91, η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική
Επιτροπή παρακολουθεί τη νοµισµατική και δηµοσιονοµική κατάσταση και το γενικό σύστηµα
πληρωµών αυτών των κρατών µελών και υποβάλλει τακτικά έκθεση προς το Συµβούλιο των
Υπουργών και την Επιτροπή για τα θέµατα αυτά.

Άρθρο ΙΙΙ-87

Για θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου ΙΙΙ-71, παράγραφος 4, του άρθρου
ΙΙΙ-76, εκτός από την παράγραφο 13, των άρθρων ΙΙΙ-83, ΙΙΙ-90, ΙΙΙ-91, του άρθρου ΙΙΙ-92,
παράγραφος 3, και του άρθρου ΙΙΙ-228, το Συµβούλιο των Υπουργών ή ένα κράτος µέλος µπορεί να
ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ή σύσταση, ανάλογα µε την περίπτωση. Η
Επιτροπή εξετάζει το αίτηµα αυτό και υποβάλλει τα συµπεράσµατά της στο Συµβούλιο των
Υπουργών χωρίς καθυστέρηση.
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ΤΜΗΜΑ 3 Α

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

Άρθρο ΙΙΙ-88

1. Για την προαγωγή της καλής λειτουργίας της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, και
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος, θεσπίζονται µέτρα, τα οποία αφορούν
τα κράτη µέλη που έχουν ως νόµισµα το ευρώ, προκειµένου :

α) να ενισχύεται ο συντονισµός της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας τους και η εποπτεία της,

β) να χαράσσονται, όσον αφορά τα εν λόγω κράτη, οι προσανατολισµοί της οικονοµικής
πολιτικής, µεριµνώντας ώστε να είναι συµβατοί µε εκείνους που καθορίζονται για το σύνολο
της Ένωσης, και να εξασφαλίζεται η εποπτεία τους.

2. Για τα µέτρα της παραγράφου 1, δικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα µέλη του Συµβουλίου των
Υπουργών που εκπροσωπούν κράτη µέλη τα οποία ανήκουν στην Ευρωζώνη. Ως ειδική
πλειοψηφία ορίζεται η πλειοψηφία των ψήφων των αντιπροσώπων των κρατών µελών που ανήκουν
στην Ευρωζώνη, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του πληθυσµού τους. Για
πράξη η οποία απαιτεί οµοφωνία, απαιτείται οµοφωνία των εν λόγω µελών του Συµβουλίου των
Υπουργών.

Άρθρο ΙΙΙ-89

Οι ρυθµίσεις για τις συνόδους των Υπουργών των κρατών µελών που ανήκουν στην Ευρωζώνη
καθορίζονται στο Πρωτόκολλο για την Ευρωοµάδα.

Άρθρο ΙΙΙ-90

1. Για να εξασφαλιστεί η θέση του ευρώ στο διεθνές νοµισµατικό σύστηµα, το Συµβούλιο των
Υπουργών, αποφασίζοντας µετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση που καθορίζει κοινές θέσεις σχετικά µε θέµατα
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικονοµική και νοµισµατική ένωση στα πλαίσια
των αρµόδιων διεθνών οικονοµικών οργανισµών και διασκέψεων.

2. Για τα µέτρα του παρόντος άρθρου, δικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα µέλη του Συµβουλίου
των Υπουργών που εκπροσωπούν κράτη µέλη τα οποία ανήκουν στην Ευρωζώνη. Ως ειδική
πλειοψηφία ορίζεται η πλειοψηφία των ψήφων των αντιπροσώπων των κρατών µελών που ανήκουν
στην Ευρωζώνη, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του πληθυσµού τους. Για
πράξη η οποία απαιτεί οµοφωνία, απαιτείται οµοφωνία των εν λόγω µελών του Συµβουλίου των
Υπουργών.

3. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να εγκρίνει τα
ενδεδειγµένα µέτρα για την εξασφάλιση ενιαίας εκπροσώπησης στα πλαίσια των αρµόδιων διεθνών
οικονοµικών οργανισµών και διασκέψεων. Εφαρµόζονται σχετικά οι διαδικαστικές διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2.
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ΤΜΗΜΑ 4

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ΙΙΙ-91

1. Τα κράτη µέλη για τα οποία το Συµβούλιο των Υπουργών δεν έχει αποφασίσει ότι πληρούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ, αποκαλούνται εφεξής «κράτη µέλη µε
παρέκκλιση».

2. Οι κατωτέρω διατάξεις του Συντάγµατος δεν εφαρµόζονται στα κράτη µέλη για τα οποία
ισχύει παρέκκλιση :

α) υιοθέτηση των τµηµάτων των γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών που
αφορούν τη ζώνη του ευρώ γενικά (άρθρο ΙΙΙ-71, παράγραφος 2)

β) υποχρεωτικά µέτρα διόρθωσης του υπερβολικού ελλείµµατος (άρθρο ΙΙΙ-76, παράγραφοι 9
και 10)

γ) στόχοι και καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (άρθρο ΙΙΙ-77,
παράγραφοι 1, 2, 3 και 5)

δ) έκδοση του ευρώ (άρθρο ΙΙΙ-78)
ε) πράξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο ΙΙΙ-82)
στ) µέτρα σχετικά µε τη χρήση του ευρώ (άρθρο ΙΙΙ-83)
ζ) νοµισµατικές συµφωνίες και άλλα µέτρα συναλλαγµατικής πολιτικής (άρθρο ΙΙΙ-228)
η) διορισµός των µελών της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(άρθρο ΙΙΙ-84, παράγραφος 2, σηµείο β).

Kατά συνέπεια, στα παραπάνω άρθρα, ως «κράτη µέλη» νοούνται τα κράτη µέλη τα οποία δεν
αποτελούν αντικείµενο παρέκκλισης.

3. Τα κράτη µέλη µε παρέκκλιση και οι εθνικές κεντρικές τους τράπεζες εξαιρούνται από τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών, σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΧ του καταστατικού του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

4. Τα δικαιώµατα ψήφου των µελών του Συµβουλίου των Υπουργών που εκπροσωπούν κράτη
µέλη µε παρέκκλιση αναστέλλονται προκειµένου για την έγκριση, από το Συµβούλιο των
Υπουργών, των µέτρων που προβλέπονται στα άρθρα που απαριθµούνται στην παράγραφο 2. Ως
ειδική πλειοψηφία ορίζεται η πλειοψηφία των ψήφων των αντιπροσώπων των κρατών µελών χωρίς
παρέκκλιση, η οποία αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα τρία πέµπτα του πληθυσµού τους. Για πράξη
η οποία απαιτεί οµοφωνία, απαιτείται οµοφωνία των εν λόγω κρατών µελών.
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Άρθρο ΙΙΙ-92

1. Τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο χρόνια, ή όποτε το ζητήσει κράτος µέλος µε παρέκκλιση, η
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποβάλλουν έκθεση στο Συµβούλιο των Υπουργών
για την πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα κράτη µέλη µε παρέκκλιση στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους για την επίτευξη της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης. Οι εκθέσεις αυτές
εξετάζουν ιδίως εάν η εθνική νοµοθεσία καθενός από τα εν λόγω κράτη µέλη,
συµπεριλαµβανοµένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής τράπεζάς του, είναι συµβατή µε τα
άρθρα ΙΙΙ-80 και ΙΙΙ-81 και µε το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι εκθέσεις εξετάζουν επίσης κατά πόσον έχει
επιτευχθεί υψηλός βαθµός σταθερής σύγκλισης, µε γνώµονα την πλήρωση των ακόλουθων
κριτηρίων από κάθε ένα από τα εν λόγω κράτη µέλη :

α) επίτευξη υψηλού βαθµού σταθερότητας τιµών· αυτό καταδεικνύεται από ένα ποσοστό
πληθωρισµού του κράτους αυτού που προσεγγίζει το αντίστοιχο ποσοστό των τριών, το πολύ,
κρατών µελών µε τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιµών,

β) σταθερότητα των δηµόσιων οικονοµικών· αυτό καταδεικνύεται από την επίτευξη
δηµοσιονοµικής κατάστασης χωρίς υπερβολικό δηµόσιο έλλειµµα, κατά την έννοια του
άρθρου ΙΙΙ-76, παράγραφος 6,

γ) τήρηση των κανονικών περιθωρίων διακύµανσης που προβλέπονται από τον µηχανισµό
συναλλαγµατικών ισοτιµιών επί δύο τουλάχιστον χρόνια, χωρίς υποτίµηση του νοµίσµατος
έναντι του ευρώ,

δ) διάρκεια της σύγκλισης που έχει επιτευχθεί από το κράτος µέλος µε παρέκκλιση και της
συµµετοχής του στον µηχανισµό συναλλαγµατικών ισοτιµιών, αντανακλώµενη στα επίπεδα
των µακροπρόθεσµων επιτοκίων.

Τα τέσσερα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και το χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο πρέπει αυτά να επιτευχθούν αναπτύσσονται περαιτέρω στο Πρωτόκολλο σχετικά µε τα
κριτήρια σύγκλισης. Στις εκθέσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
λαµβάνονται επίσης υπόψη τα αποτελέσµατα της ενοποίησης των αγορών, η κατάσταση και η
εξέλιξη των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών και µια εξέταση των εξελίξεων του κατά µονάδα
κόστους εργασίας και άλλων δεικτών τιµών.

2. Μετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφού συζητηθεί το θέµα στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει
ευρωπαϊκή απόφαση που καθορίζει ποια κράτη µέλη µε παρέκκλιση πληρούν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις, βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 1, και καταργεί τις παρεκκλίσεις για τα
συγκεκριµένα κράτη µέλη.

3. Εάν αποφασιστεί, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 διαδικασία, να
καταργηθεί µια παρέκκλιση, το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής και
µε οµόφωνη απόφαση των µελών του που εκπροσωπούν τα κράτη µέλη χωρίς παρέκκλιση και το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή ευρωπαϊκές αποφάσεις που
καθορίζουν οριστικά και αµετάκλητα την ισοτιµία µε την οποία το ευρώ αντικαθιστά το νόµισµα
του συγκεκριµένου κράτους µέλους καθώς και τα λοιπά µέτρα που είναι αναγκαία για την
εισαγωγή του ευρώ ως ενιαίου νοµίσµατος στο εν λόγω κράτος µέλος. Το Συµβούλιο των
Υπουργών αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Άρθρο ΙΙΙ-93

1. Εφόσον υπάρχουν κράτη µέλη µε παρέκκλιση, και µε την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-79,
παράγραφος 3, το Γενικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αναφέρεται στο
άρθρο 45 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συγκροτείται ως τρίτο όργανο λήψεως αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

2. Εφόσον υπάρχουν κράτη µέλη µε παρέκκλιση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσον αφορά
τα εν λόγω κράτη µέλη :

α) ενισχύει τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών,

β) ενισχύει το συντονισµό των νοµισµατικών πολιτικών των κρατών µελών, µε στόχο την
εξασφάλιση της σταθερότητας των τιµών,

γ) παρακολουθεί τη λειτουργία του µηχανισµού συναλλαγµατικών ισοτιµιών,

δ) διεξάγει διαβουλεύσεις για θέµατα της αρµοδιότητας των εθνικών κεντρικών τραπεζών που
επηρεάζουν τη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και των χρηµαταγορών,

ε) ασκεί τα παλαιά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Nοµισµατικής Συνεργασίας τα οποία
είχε αναλάβει προηγουµένως το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα.

Άρθρο ΙΙΙ-94

Κάθε κράτος µέλος µε παρέκκλιση αντιµετωπίζει τη συναλλαγµατική του πολιτική ως ζήτηµα
κοινού ενδιαφέροντος. Προς τούτο, λαµβάνει υπόψη του την πείρα που έχει αποκτηθεί από τη
συνεργασία στα πλαίσια του µηχανισµού συναλλαγµατικών ισοτιµιών.

Άρθρο ΙΙΙ-95

1. Σε περίπτωση δυσχερειών ή σοβαρής απειλής δυσχερειών στο ισοζύγιο πληρωµών ενός
κράτους µέλους µε παρέκκλιση, οι οποίες οφείλονται είτε σε ολική διατάραξη του ισοζυγίου
πληρωµών είτε στο είδος των συναλλαγµατικών αποθεµάτων που διαθέτει, και οι οποίες είναι σε
θέση ιδίως να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή την υλοποίηση της κοινής
εµπορικής πολιτικής, η Επιτροπή εξετάζει αµέσως την κατάσταση αυτού του κράτους, καθώς και
τα µέτρα που αυτό έλαβε ή µπορεί να λάβει σύµφωνα µε το Σύνταγµα, χρησιµοποιώντας όλα τα
µέσα που διαθέτει. Η Επιτροπή υποδεικνύει µέτρα, τη λήψη των οποίων συνιστά στο
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.

Αν η δράση που ανέλαβε ένα κράτος µέλος µε παρέκκλιση και τα µέτρα που υπέδειξε η Επιτροπή
αποδεικνύονται ανεπαρκή για να εξαλείψουν τις δυσχέρειες ή την απειλή δυσχερειών, η Επιτροπή,
µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή, συνιστά στο Συµβούλιο
των Υπουργών την παροχή αµοιβαίας συνδροµής και τις πρέπουσες µεθοδεύσεις.

Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά το Συµβούλιο των Υπουργών για την κατάσταση και την εξέλιξή
της.
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2. Το Συµβούλιο των Υπουργών παρέχει την αµοιβαία συνδροµή και εκδίδει ευρωπαϊκούς
κανονισµούς ή αποφάσεις που καθορίζουν τους όρους και τις λεπτοµέρειές της. Η αµοιβαία
συνδροµή δύναται ιδίως να συνίσταται :

α) σε συντονισµένη δράση ενώπιον άλλων διεθνών οργανισµών, στους οποίους τα κράτη µέλη
µε παρέκκλιση δύνανται να προσφεύγουν,

β) σε µέτρα που είναι αναγκαία για την αποφυγή εκτροπών του εµπορίου, αν το ευρισκόµενο σε
δυσχέρεια κράτος µέλος µε παρέκκλιση διατηρεί ή επανεισάγει ποσοτικούς περιορισµούς
έναντι τρίτων χωρών,

γ) σε χορήγηση περιορισµένων πιστώσεων εκ µέρους άλλων κρατών µελών, εφόσον αυτά
συµφωνούν.

3. Αν η προτεινοµένη από την Επιτροπή αµοιβαία συνδροµή δεν παρασχεθεί από το Συµβούλιο
των Υπουργών ή αν η παρασχεθείσα αµοιβαία συνδροµή και τα ληφθέντα µέτρα είναι ανεπαρκή, η
Επιτροπή επιτρέπει στο κράτος µέλος µε παρέκκλιση που ευρίσκεται σε δυσχέρεια να λάβει µέτρα
διασφάλισης, των οποίων οι όροι και οι λεπτοµέρειες καθορίζονται από την Επιτροπή.

Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να ανακαλεί την άδεια αυτή και να τροποποιεί τους όρους και
τις λεπτοµέρειές της.

Άρθρο ΙΙΙ-96

1. Σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης του ισοζυγίου πληρωµών και αν δεν θεσπιστεί αµέσως πράξη
κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-90, παράγραφος 2, ένα κράτος µέλος µε παρέκκλιση µπορεί να
λάβει, συντηρητικώς, τα αναγκαία µέτρα διασφάλισης. Τα µέτρα αυτά δεν επιτρέπεται να
προκαλούν παρά ελάχιστη διαταραχή στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ούτε επιτρέπεται να
υπερβαίνουν τα απολύτως απαραίτητα όρια για την αντιµετώπιση των αιφνίδιων δυσχερειών που
ανέκυψαν.

2. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη ενηµερώνονται για τα µέτρα διασφάλισης το αργότερο
κατά την έναρξη ισχύος τους. Η Επιτροπή µπορεί να συστήσει στο Συµβούλιο των Υπουργών την
παροχή αµοιβαίας συνδροµής σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-95.

3. Μετά από γνώµη της Επιτροπής και διαβούλευση µε την Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική
Επιτροπή, το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να εκδώσει απόφαση που ορίζει το εν λόγω κράτος
µέλος οφείλει να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να καταργήσει τα ανωτέρω µέτρα διασφάλισης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Άρθρο ΙΙΙ-97

Η Ένωση και τα κράτη µέλη εργάζονται, σύµφωνα µε το παρόν τµήµα, για την ανάπτυξη
συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση, και ιδίως για να προάγουν τη δηµιουργία
εξειδικευµένου, εκπαιδευµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού καθώς και αγοράς
εργασίας ανταποκρινόµενης στις εξελίξεις της οικονοµίας, προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους
που ορίζονται στο άρθρο Ι-3.

Άρθρο ΙΙΙ-98

1. Τα κράτη µέλη, µέσω των πολιτικών τους για την απασχόληση, συµβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-97 κατά τρόπο συµβατό µε τους γενικούς
προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Ένωσης που
διαµορφώνονται βάσει του άρθρου ΙΙΙ-71, παράγραφος 2.

2. Τα κράτη µέλη, έχοντας υπόψη τις εθνικές πρακτικές στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων,
θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης ως θέµα κοινού ενδιαφέροντος και συντονίζουν τη
σχετική δράση τους στα πλαίσια του Συµβουλίου των Υπουργών, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-100.

Άρθρο ΙΙΙ-99

1. Η Ένωση συµβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης ενθαρρύνοντας την
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, υποστηρίζοντας και, εάν χρειάζεται, συµπληρώνοντας τη
δράση τους. Ενεργώντας κατ� αυτόν τον τρόπο, σέβεται τις αρµοδιότητες των κρατών µελών.

2. Ο στόχος υψηλού επιπέδου απασχόλησης λαµβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη και την
εφαρµογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-100

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξετάζει κατ� έτος την κατάσταση της απασχόλησης στην Ένωση
και εκδίδει σχετικά συµπεράσµατα, βάσει κοινής ετήσιας έκθεσης του Συµβουλίου των Υπουργών
και της Επιτροπής.
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2. Βάσει των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, το Συµβούλιο των Υπουργών,
µετά από πρόταση της Επιτροπής, χαράζει κατ� έτος κατευθυντήριες γραµµές, τις οποίες τα κράτη
µέλη λαµβάνουν υπόψη στις πολιτικές τους για την απασχόληση. Το Συµβούλιο αποφασίζει µετά
από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Απασχόλησης.

Οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές συνάδουν προς τους γενικούς προσανατολισµούς που
διαµορφώνονται δυνάµει του άρθρου ΙΙΙ-71, παράγραφος 2.

3. Κάθε κράτος µέλος υποβάλλει στο Συµβούλιο των Υπουργών και την Επιτροπή ετήσια
έκθεση για τις κυριότερες διατάξεις που θεσπίζει κατ� εφαρµογή της πολιτικής του για την
απασχόληση, υπό το πρίσµα των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.

4. Κάθε χρόνο, το Συµβούλιο των Υπουργών, βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 και αφού λάβει τη γνώµη της Επιτροπής Απασχόλησης, εξετάζει την εφαρµογή των
πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών, υπό το πρίσµα των κατευθυντήριων γραµµών για την
απασχόληση. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από σύσταση της Επιτροπής, δύναται να εκδίδει
συστάσεις τις οποίες απευθύνει προς τα κράτη µέλη.

5. Βάσει των πορισµάτων αυτής της εξέτασης, το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή
υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κοινή ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση της
απασχόλησης στην Ένωση και την εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση.

Άρθρο ΙΙΙ-101

Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης για τη διευκόλυνση
της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών και την υποστήριξη της δράσης τους στον τοµέα της
απασχόλησης µέσω πρωτοβουλιών οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ανταλλαγής
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, στην παροχή συγκριτικής ανάλυσης και συµβουλών,
καθώς και στην προαγωγή καινοτόµων προσεγγίσεων και στην αξιολόγηση εµπειριών, ιδίως µε τη
µορφή πιλοτικών σχεδίων. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών και
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο δεν περιλαµβάνει εναρµόνιση των νοµοθετικών ή
κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.

Άρθρο ΙΙΙ-102

Το Συµβούλιο των Υπουργών θεσπίζει µε απλή πλειοψηφία ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία
δηµιουργείται συµβουλευτική Επιτροπή Απασχόλησης για την προώθηση του συντονισµού των
πολιτικών των κρατών µελών για την απασχόληση και την αγορά εργασίας. Αποφασίζει µετά από
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Καθήκοντα της Επιτροπής Απασχόλησης είναι:

α) η παρακολούθηση της κατάστασης της απασχόλησης και των πολιτικών για την απασχόληση
στα κράτη µέλη και στην Ένωση,



CONV 850/03 105
   EL

β) µε την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-247, η διατύπωση γνωµών προς το Συµβούλιο των
Υπουργών ή την Επιτροπή, µετά από σχετική αίτησή τους ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας, και η
συµβολή στην προετοιµασία των εργασιών του Συµβουλίου των Υπουργών που αναφέρονται
στο άρθρο ΙΙΙ-100.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Απασχόλησης ζητά τη γνώµη των
κοινωνικών εταίρων.

Κάθε κράτος µέλος και η Επιτροπή διορίζουν από δύο µέλη στην Επιτροπή Απασχόλησης.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο ΙΙΙ-103

Η Ένωση και τα κράτη µέλη, έχοντας υπόψη τα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα όπως αυτά που
ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου
1961, και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων των Εργαζοµένων
του 1989, έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
και εργασίας ώστε να καταστεί δυνατή η εναρµόνισή τους µέσα σε πλαίσια προόδου, την
κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων
µε στόχο ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης, και την καταπολέµηση του αποκλεισµού.

Για το σκοπό αυτό, η Ένωση και τα κράτη µέλη ενεργούν έχοντας υπόψη την ποικιλοµορφία των
εθνικών πρακτικών, ιδίως στον τοµέα των συµβατικών σχέσεων, καθώς και την ανάγκη να
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της Ένωσης.

Φρονούν ότι η εξέλιξη αυτή θα προκύψει όχι µόνον από τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η
οποία θα διευκολύνει την εναρµόνιση των κοινωνικών συστηµάτων, αλλά και από τις διαδικασίες
που θεσπίζει η το Σύνταγµα και από την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων.

Άρθρο ΙΙΙ-104

1. Για την επίτευξη των στόχων του άρθρου ΙΙΙ-103, η Ένωση υποστηρίζει και συµπληρώνει τη
δράση των κρατών µελών στους ακόλουθους τοµείς :

α) βελτίωση ιδίως του περιβάλλοντος εργασίας, µε σκοπό την προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζοµένων,

β) όροι εργασίας,

γ) κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία των εργαζοµένων,

δ) προστασία των εργαζοµένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας,

ε) ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εργαζοµένους,

στ) εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συµφερόντων εργαζοµένων και εργοδοτών,
συµπεριλαµβανοµένης της συνδιαχείρισης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6,

ζ) συνθήκες απασχόλησης των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στο έδαφος
της Ένωσης,
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η) ένταξη των αποκλειοµένων από την αγορά εργασίας προσώπων, µε την επιφύλαξη του
άρθρου ΙΙΙ-183,

θ) ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη
µεταχείριση κατά την εργασία,

ι) καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού,

ια) εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, µε την επιφύλαξη του
στοιχείου γ).

2. Για το σκοπό αυτό :

α) ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει µέτρα ενθάρρυνσης της συνεργασίας
µεταξύ κρατών µελών, µέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων,
την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, την προώθηση
καινοτόµων λύσεων, και την αξιολόγηση εµπειριών, αποκλειόµενης της εναρµόνισης των
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών,

β) στους τοµείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) της παραγράφου 1, ευρωπαϊκός
νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει ελάχιστες προδιαγραφές σταδιακής εφαρµογής,
λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών και των τεχνικών ρυθµίσεων που υφίστανται σε κάθε
κράτος µέλος. Ο ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο αποφεύγει την επιβολή διοικητικών,
οικονοµικών και νοµικών περιορισµών οι οποίοι παρεµποδίζουν τη δηµιουργία και την
ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την
Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, στους τοµείς που προβλέπονται στην παράγραφο 1,
στοιχεία γ), δ), στ) και ζ), ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο εκδίδεται από το Συµβούλιο των
Υπουργών που αποφασίζει οµόφωνα και µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, να εκδώσει ευρωπαϊκή
απόφαση για την εφαρµογή της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας στην παράγραφο 1, στοιχεία δ),
στ) και ζ) του παρόντος άρθρου. Αποφασίζει οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να αναθέτουν στους κοινωνικούς εταίρους, εφόσον οι κοινωνικοί
εταίροι το ζητήσουν από κοινού, την εφαρµογή των ευρωπαϊκών νόµων-πλαισίων που θεσπίζονται
κατ� εφαρµογή της παραγράφου 2.

Σε αυτή την περίπτωση, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος πρέπει να εξασφαλίζει ότι, το αργότερο
κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο ένας ευρωπαϊκός
νόµος-πλαίσιο, οι κοινωνικοί εταίροι έχουν λάβει τα απαραίτητα µέτρα µε συµφωνία µεταξύ τους,
ενώ παράλληλα το κράτος µέλος έχει την υποχρέωση να θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις ώστε να
είναι, ανά πάσα στιγµή, σε θέση να εξασφαλίζει τα αποτελέσµατα που επιβάλλονται από τον εν
λόγω νόµο-πλαίσιο.

5. Οι ευρωπαϊκοί νόµοι ή νόµοι-πλαίσιο που θεσπίζονται δυνάµει του παρόντος άρθρου :

α) δεν θίγουν την αναγνωρισµένη ευχέρεια των κρατών µελών να καθορίζουν τις θεµελιώδεις
αρχές του δικού τους συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και δεν πρέπει να επηρεάζουν
αισθητά την οικονοµική ισορροπία του,



CONV 850/03 108
   EL

β) δεν εµποδίζουν την εκ µέρους των κρατών µελών διατήρηση ή θέσπιση αυστηρότερων
προστατευτικών µέτρων συµβατών µε το Σύνταγµα.

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις αµοιβές, στο δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, στο
δικαίωµα απεργίας ή στο δικαίωµα ανταπεργίας (λοκ-άουτ).

Άρθρο ΙΙΙ-105

1. Η Επιτροπή έχει καθήκον να προωθεί τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους σε
επίπεδο Ένωσης και θεσπίζει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διευκολύνεται ο διάλογος µεταξύ
τους, µεριµνώντας ώστε η υποστήριξή της να παρέχεται ισόρροπα προς τα µέρη.

2. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, πριν υποβάλει προτάσεις στον τοµέα της κοινωνικής
πολιτικής, διαβουλεύεται µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τον ενδεχόµενο
προσανατολισµό µιας δράσης της Ένωσης.

3. Εάν η Επιτροπή, µετά από αυτές τις διαβουλεύσεις, κρίνει ότι η συγκεκριµένη δράση της
Ένωσης πρέπει να αναληφθεί, διαβουλεύεται µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε το
περιεχόµενο της µελετώµενης πρότασης. Οι κοινωνικοί εταίροι διατυπώνουν γνώµη ή, αναλόγως
των περιπτώσεων, σύσταση, την οποία διαβιβάζουν στην Επιτροπή.

4. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές, οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να πληροφορήσουν την
Επιτροπή ότι επιθυµούν να κινήσουν τη διαδικασία του άρθρου ΙΙΙ-106. Η διάρκεια της διαδικασίας
αυτής δεν υπερβαίνει τους 9 µήνες, εκτός εάν οι ενδιαφερόµενοι κοινωνικοί εταίροι και η Επιτροπή
αποφασίσουν από κοινού την παράτασή της.

Άρθρο ΙΙΙ-106

1. Ο διάλογος µεταξύ κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ένωσης µπορεί να οδηγεί, εφόσον οι
κοινωνικοί εταίροι το επιθυµούν, στη σύναψη συµβατικών σχέσεων, ενδεχοµένως και συµφωνιών.

2. Οι συµφωνίες που συνάπτονται σε επίπεδο Ένωσης εφαρµόζονται είτε σύµφωνα µε τις
διαδικασίες και πρακτικές των ενδιαφερόµενων κοινωνικών εταίρων και κρατών µελών, είτε, σε
τοµείς που εµπίπτουν στο άρθρο ΙΙΙ-104, όταν το ζητούν από κοινού τα υπογράφοντα µέρη, µε
ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις που εκδίδονται από το Συµβούλιο των Υπουργών µετά από
πρόταση της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται.

Εάν η εν λόγω συµφωνία περιέχει µία ή περισσότερες διατάξεις σχετικές µε τοµέα για τον οποίο
απαιτείται οµοφωνία δυνάµει του άρθρου ΙΙΙ-104, παράγραφος 3, το Συµβούλιο των Υπουργών
αποφασίζει οµόφωνα.

Άρθρο ΙΙΙ-107

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου ΙΙΙ-103 και µε την επιφύλαξη των άλλων
διατάξεων του Συντάγµατος, η Επιτροπή προωθεί τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και
διευκολύνει το συντονισµό της δράσης τους σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής που
εµπίπτουν στο παρόν τµήµα, ιδίως επί θεµάτων που έχουν σχέση µε :
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α) την απασχόληση,

β) το εργατικό δίκαιο και τους όρους εργασίας,

γ) την επαγγελµατική εκπαίδευση και επιµόρφωση,

δ) την κοινωνική ασφάλιση,

ε) την προστασία από επαγγελµατικά ατυχήµατα και ασθένειες,

στ) την υγιεινή της εργασίας,

ζ) το συνδικαλιστικό δικαίωµα και τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ εργοδοτών και
εργαζοµένων.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, ενεργώντας σε διαρκή συνεννόηση µε τα κράτη µέλη, εκπονεί
µελέτες, εκφέρει γνώµες και διοργανώνει διαβουλεύσεις, τόσο για τα προβλήµατα που ανακύπτουν
σε εθνικό επίπεδο όσο και για τα προβλήµατα που ενδιαφέρουν διεθνείς οργανισµούς, και ιδίως
αναπτύσσει πρωτοβουλίες µε στόχο τον καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών και δεικτών, την
οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την προετοιµασία των αναγκαίων στοιχείων
για την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως
ενήµερο.

Πριν διατυπώσει τις γνώµες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή συµβουλεύεται την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Άρθρο ΙΙΙ-108

1. Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει την εφαρµογή της αρχής της ίσης αµοιβής µεταξύ ανδρών
και γυναικών για όµοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «αµοιβή» νοούνται οι συνήθεις βασικοί ή
κατώτατοι µισθοί ή αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη που παρέχονται άµεσα ή έµµεσα, σε χρήµατα
ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόµενο, λόγω της σχέσης εργασίας.

Η ίση αµοιβή, χωρίς διακρίσεις φύλου, συνεπάγεται :

α) ότι η αµοιβή που παρέχεται για όµοια εργασία που αµείβεται κατ� αποκοπήν καθορίζεται µε
βάση την ίδια µονάδα µέτρησης,

β) ότι η αµοιβή που παρέχεται για εργασία που αµείβεται µε βάση τη χρονική διάρκεια είναι η
ίδια για όµοια θέση εργασίας.

3. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα µέτρα µε τα οποία εξασφαλίζεται η
εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα
εργασίας και απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής της ίσης αµοιβής για όµοια εργασία ή
για εργασία της αυτής αξίας. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή.
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4. Προκειµένου να εξασφαλιστεί εµπράκτως η πλήρης ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών
στην εργασία, η αρχή της ίσης µεταχείρισης δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρούν ή να
θεσπίζουν µέτρα που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα, τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο
εκπροσωπούµενο φύλο να συνεχίσει µια επαγγελµατική δραστηριότητα ή προλαµβάνουν ή
αντισταθµίζουν τυχόν µειονεκτήµατα κατά την επαγγελµατική σταδιοδροµία.

Άρθρο ΙΙΙ-109

Τα κράτη µέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση της υφισταµένης
ισοδυναµίας των συστηµάτων αδειών µετ� αποδοχών.

Άρθρο ΙΙΙ-110

Η Επιτροπή καταρτίζει κάθε χρόνο έκθεση για την πρόοδο της επίτευξης των στόχων του άρθρου
ΙΙΙ-98, καθώς και για τη δηµογραφική κατάσταση στην Ένωση. ∆ιαβιβάζει την έκθεση αυτή στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή.

Άρθρο ΙΙΙ-111

Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει, µε απλή πλειοψηφία, ευρωπαϊκή απόφαση για µε την οποία
δηµιουργείται συµβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας για την προώθηση της
συνεργασίας σε θέµατα κοινωνικής προστασίας µεταξύ των κρατών µελών και µε την Επιτροπή. Το
Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας έχει ως έργο :

α) να παρακολουθεί την κοινωνική κατάσταση και την εξέλιξη των πολιτικών κοινωνικής
προστασίας στα κράτη µέλη και στην Ένωση,

β) να διευκολύνει τις ανταλλαγές πληροφοριών, εµπειριών και καλών πρακτικών µεταξύ των
κρατών µελών και µε την Επιτροπή,

γ) µε την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-247, να καταρτίζει εκθέσεις, να διατυπώνει γνώµες ή να
αναλαµβάνει άλλες δραστηριότητες στους τοµείς της αρµοδιότητάς της, είτε κατόπιν
αιτήµατος του Συµβουλίου των Υπουργών ή της Επιτροπής, είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας πραγµατοποιεί τις
δέουσες επαφές µε τους κοινωνικούς εταίρους.

Κάθε κράτος µέλος και η Επιτροπή διορίζουν από δύο µέλη στην Επιτροπή Κοινωνικής
Προστασίας.

Άρθρο ΙΙΙ-112

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαµβάνει ειδικό κεφάλαιο
για την εξέλιξη της κοινωνικής κατάστασης στην Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να ζητά από την Επιτροπή να καταρτίζει εκθέσεις επί ειδικών
προβληµάτων που αφορούν την κοινωνική κατάσταση.
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Υποτµήµα 1

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Άρθρο ΙΙΙ-113

Για τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των εργαζοµένων µέσα στην εσωτερική αγορά
και για τη συµβολή, κατ� αυτόν τον τρόπο, στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, ιδρύεται
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο το οποίο έχει ως στόχο να προωθεί µέσα στην Ένωση τις
δυνατότητες απασχόλησης και τη γεωγραφική και επαγγελµατική κινητικότητα των εργαζοµένων
και να διευκολύνει την προσαρµογή στις µεταλλαγές της βιοµηχανίας και στις αλλαγές των
συστηµάτων παραγωγής, ιδίως µέσω της επαγγελµατικής κατάρτισης και του επαγγελµατικού
αναπροσανατολισµού.

Άρθρο ΙΙΙ-114

Η Επιτροπή διοικεί το Ταµείο.

Επικουρείται στο έργο της αυτό από µια ειδική επιτροπή η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους
των κρατών µελών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών.

Άρθρο ΙΙΙ-115

Ευρωπαϊκός νόµος θεσπίζει τα εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή.
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ΤΜΗΜΑ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Άρθρο ΙΙΙ-116

Η Ένωση, προκειµένου να προαχθεί η αρµονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και
συνεχίζει τη δράση της µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής της συνοχής.

Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη µείωση των διαφορών µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των
διαφόρων περιοχών και στη µείωση της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών ή νήσων,
συµπεριλαµβανοµένων των αγροτικών περιοχών.

Άρθρο ΙΙΙ-117

Τα κράτη µέλη ασκούν και συντονίζουν την οικονοµική τους πολιτική µε σκοπό, µεταξύ άλλων, να
επιτύχουν τους στόχους του άρθρου ΙΙΙ-116. Η διαµόρφωση και η υλοποίηση των πολιτικών και
δράσεων της Ένωσης καθώς και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς συνδυάζονται µε τους
στόχους αυτούς και συµβάλλουν στην επίτευξή τους. Η Ένωση ενισχύει επίσης την επίτευξη των
στόχων αυτών µε τη δράση της µέσω των διαρθρωτικών Ταµείων (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων-Τµήµα Προσανατολισµού, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο,
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των
άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών µέσων.

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο των
Υπουργών, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στην υλοποίηση της οικονοµικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής και σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο έχουν συµβάλει τα διάφορα µέσα που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από κατάλληλες
προτάσεις.

Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει κάθε ειδικό µέτρο εκτός του πλαισίου των
Ταµείων, µε την επιφύλαξη των µέτρων που θεσπίζονται στα πλαίσια των άλλων πολιτικών της
Ένωσης. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή.

Άρθρο ΙΙΙ-118

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συµβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων
περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση, µέσω συµµετοχής στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική
προσαρµογή των περιοχών που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους καθώς και στον
αναπροσανατολισµό των βιοµηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακµή.
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Άρθρο ΙΙΙ-119

Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-120, ευρωπαϊκός νόµος ορίζει τα καθήκοντα, τους πρωταρχικούς
στόχους και την οργάνωση των διαρθρωτικών Ταµείων, γεγονός που µπορεί να επιφέρει συνένωση
των Ταµείων, τους γενικούς κανόνες που εφαρµόζονται στα Ταµεία καθώς και τις αναγκαίες
διατάξεις προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητά τους και ο συντονισµός των
Ταµείων µεταξύ τους και µε τα άλλα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά µέσα.

Με ευρωπαϊκό νόµο ιδρύεται Ταµείο Συνοχής το οποίο συµµετέχει χρηµατοδοτικώς σε σχέδια
περιβάλλοντος και διευρωπαϊκών δικτύων στον τοµέα της υποδοµής των µεταφορών.

Σε κάθε περίπτωση, ο ευρωπαϊκός νόµος εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των
Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Το Συµβούλιο των Υπουργών
αποφασίζει οµόφωνα µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο ΙΙΙ-120

Ευρωπαϊκός νόµος θεσπίζει τα εκτελεστικά µέτρα σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών και την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, τµήµα
«Προσανατολισµού», και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ισχύουν αντιστοίχως τα άρθρα ΙΙΙ-127
και ΙΙΙ-115.
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ΤΜΗΜΑ 4

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Άρθρο ΙΙΙ-121

Η Ένωση καθορίζει και εφαρµόζει κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική.

Ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας,
καθώς και τα προϊόντα πρώτης µεταποίησης τα οποία σχετίζονται άµεσα µε τα προαναφερόµενα
προϊόντα. Οι αναφορές στην κοινή γεωργική πολιτική ή τη γεωργία και η χρήση του όρου
«γεωργικός» νοούνται ως συµπεριλαµβάνουσες την αλιεία, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του εν λόγω τοµέα.

Άρθρο ΙΙΙ-122

1. Η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει τη γεωργία και το εµπόριο των γεωργικών προϊόντων.

2. Εκτός αντιθέτων διατάξεων των άρθρων III-123 έως III-128, οι κανόνες που προβλέπονται για
την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς εφαρµόζονται στα γεωργικά προϊόντα.

3. Τα προϊόντα τα οποία απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι* υπόκεινται στις διατάξεις των
άρθρων III-123 έως III-128.

4. Η λειτουργία και η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα πρέπει να
συνοδεύονται από τη θέσπιση κοινής γεωργικής πολιτικής.

Άρθρο ΙΙΙ-123

1. Στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι :

α) να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας µε την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου και µε
την εξασφάλιση της ορθολογικής ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής και της άριστης
χρησιµοποίησης των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναµικού,

β) να εξασφαλίζει κατ� αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στον αγροτικό πληθυσµό,
ιδίως µε την αύξηση του ατοµικού εισοδήµατος των εργαζοµένων στη γεωργία,

γ) να σταθεροποιεί τις αγορές,

δ) να εξασφαλίζει τον εφοδιασµό,

ε) να διασφαλίζει λογικές τιµές κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.

2. Κατά την εκπόνηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και των ειδικών µεθόδων που
συνεπάγεται η εφαρµογή της, λαµβάνονται υπόψη :

α) ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας, που απορρέει από την κοινωνική δοµή της
γεωργίας και τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες µεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιοχών,

                                                
* Το Παράρτηµα αυτό, που αντιστοιχεί στο Παράρτηµα Ι της ΣΕΚ, θα καταρτισθεί αργότερα.
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β) η ανάγκη βαθµιαίας εφαρµογής των καταλλήλων προσαρµογών,

γ) το γεγονός ότι στα κράτη µέλη η γεωργία αποτελεί έναν τοµέα στενά συνδεδεµένο µε το
σύνολο της οικονοµίας.

Άρθρο ΙΙΙ-124

1. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο III-123, δηµιουργείται κοινή
οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Ανάλογα µε τα προϊόντα, η οργάνωση αυτή λαµβάνει µία από τις ακόλουθες µορφές :

α) κοινοί κανόνες ανταγωνισµού,

β) υποχρεωτικός συντονισµός των διαφόρων εθνικών οργανώσεων αγοράς,

γ) οργάνωση της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Η κοινή οργάνωση σε µία από τις µορφές που προβλέπει η παράγραφος 1 µπορεί να
περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη των στόχων του άρθρου III-123, ιδίως δε
ρυθµίσεις των τιµών, ενισχύσεις τόσο για την παραγωγή όσο και για την εµπορία των διαφόρων
προϊόντων, µέτρα αποθήκευσης και λογιστικής µεταφοράς, κοινούς µηχανισµούς σταθεροποίησης
των εισαγωγών ή των εξαγωγών.

Η κοινή οργάνωση πρέπει να περιορίζεται στην επιδίωξη των στόχων του άρθρου III-123 και να
αποκλείει κάθε διάκριση µεταξύ παραγωγών ή καταναλωτών εντός της Ένωσης.

Ενδεχοµένη κοινή πολιτική τιµών πρέπει να βασίζεται επί κοινών κριτηρίων και επί ενιαίων
µεθόδων υπολογισµού.

3. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινής οργάνωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
µπορούν να συσταθούν ένα ή περισσότερα γεωργικά ταµεία προσανατολισµού και εγγυήσεων.

Άρθρο ΙΙΙ-125

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου III-123, είναι δυνατό ιδίως να προβλεφθούν στο πλαίσιο
της κοινής γεωργικής πολιτικής :

α) ο αποτελεσµατικός συντονισµός των προσπαθειών στους τοµείς της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, της έρευνας και της διάδοσης των γεωργικών γνώσεων, ο οποίος µπορεί να
περιλαµβάνει κοινή χρηµατοδότηση σχεδίων ή οργανισµών,

β) κοινά µέτρα για την προώθηση της κατανάλωσης ορισµένων προϊόντων.
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Άρθρο ΙΙΙ-126

1. Το τµήµα σχετικά µε τους κανόνες του ανταγωνισµού δεν εφαρµόζεται στην παραγωγή και
στο εµπόριο γεωργικών προϊόντων παρά µόνο κατά το µέτρο που ορίζεται από τον ευρωπαϊκό νόµο
ή νόµο-πλαίσιο σύµφωνα µε το άρθρο III-127, παράγραφος 2, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων
του άρθρου III-123.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να εκδώσει
ευρωπαϊκό κανονισµό ή απόφαση που επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων :

α) για την προστασία των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που µειονεκτούν λόγω διαρθρωτικών ή
φυσικών συνθηκών,

β) στο πλαίσιο προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης.

Άρθρο ΙΙΙ-127

1. Η Επιτροπή, υποβάλλει προτάσεις για τη διαµόρφωση και την εφαρµογή της κοινής
γεωργικής πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της αντικατάστασης των εθνικών οργανώσεων αγοράς
από τις µορφές κοινής οργάνωσης του άρθρου ΙΙΙ-124, παράγραφος 1, καθώς και για την εκτέλεση
των µέτρων που προβλέπονται στο παρόν τµήµα.

Κατά την εκπόνηση των προτάσεων αυτών λαµβάνεται υπόψη η αλληλεξάρτηση των γεωργικών
θεµάτων που αναφέρονται στο παρόν τµήµα.

2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο ορίζει την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών που
προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-124, παράγραφος 1, καθώς και τις άλλες αναγκαίες διατάξεις για την
επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής. Εκδίδεται µετά από
διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

3. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς
κανονισµούς ή αποφάσεις σχετικά µε τον καθορισµό των τιµών, των εισφορών, των ενισχύσεων
και των ποσοτικών περιορισµών, καθώς και σχετικά µε τον καθορισµό και την κατανοµή των
αλιευτικών δυνατοτήτων.

4. Η κοινή οργάνωση που προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-124, παράγραφος 1 µπορεί να
αντικαταστήσει τις εθνικές οργανώσεις αγοράς, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 :

α) εφόσον η κοινή οργάνωση προσφέρει στα κράτη µέλη που αντιτίθενται στο µέτρο αυτό και
διαθέτουν δική τους εθνική οργάνωση για τη συγκεκριµένη παραγωγή ισοδύναµες εγγυήσεις
για την απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο των ενδιαφερόµενων παραγωγών, λαµβανοµένων
υπόψη των προσαρµογών και των αναγκαίων εξειδικεύσεων που µπορούν να γίνουν µε την
πάροδο του χρόνου, και

β) εφόσον η οργάνωση αυτή εξασφαλίζει στις συναλλαγές στο εσωτερικό της Ένωσης όρους
ανάλογους µε εκείνους που ισχύουν σε εθνική αγορά.
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5. Αν δηµιουργηθεί κοινή οργάνωση για ορισµένες πρώτες ύλες, πριν να υπάρξει ακόµη κοινή
οργάνωση για τα αντίστοιχα µεταποιηµένα προϊόντα, οι εν λόγω πρώτες ύλες, οι οποίες
χρησιµοποιούνται για τα µεταποιηµένα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες,
είναι δυνατό να εισάγονται από χώρες εκτός της Ένωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-128

Όταν σε κράτος µέλος ένα προϊόν αποτελεί αντικείµενο εθνικής οργάνωσης αγοράς ή εσωτερικής
ρύθµισης ισοδύναµου αποτελέσµατος που επηρεάζει την ανταγωνιστική θέση οµοειδούς
παραγωγής σε άλλο κράτος µέλος, τα κράτη µέλη επιβάλλουν εξισωτική εισφορά στο προϊόν αυτό
κατά την εισαγωγή του από το κράτος µέλος όπου υπάρχει η οργάνωση ή η ρύθµιση, εκτός αν το
κράτος αυτό επιβάλλει εξισωτική εισφορά κατά την εξαγωγή.

Η Επιτροπή εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις που καθορίζουν το ύψος των εισφορών
αυτών κατά το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση της ισορροπίας. Μπορεί επίσης να
επιτρέπει την προσφυγή σε άλλα µέτρα, των οποίων καθορίζει τους όρους και τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής.
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ΤΜΗΜΑ 5

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Άρθρο ΙΙΙ-129

1. Η πολιτική της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος συµβάλλει στην επιδίωξη των εξής
στόχων :

α) τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,

β) την προστασία της υγείας του ανθρώπου,

γ) τη συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων,

δ) την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, µέτρων για την αντιµετώπιση των περιφερειακών ή
παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων.

2. Η πολιτική της Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο
προστασίας, σε αυτήν δε συνεκτιµάται η ποικιλοµορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές
της Ένωσης. Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης
των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή
«ο ρυπαίνων πληρώνει».

Στο πλαίσιο αυτό, τα µέτρα εναρµόνισης που ανταποκρίνονται σε ανάγκες προστασίας του
περιβάλλοντος περιλαµβάνουν, όπου ενδείκνυται, ρήτρα διασφάλισης που εξουσιοδοτεί τα κράτη
µέλη να λαµβάνουν, για µη οικονοµικούς περιβαλλοντικούς λόγους, προσωρινές διατάξεις
υποκείµενες σε διαδικασία ελέγχου εκ µέρους της Ένωσης.

3. Κατά την εκπόνηση της πολιτικής της στον τοµέα του περιβάλλοντος, η Ένωση λαµβάνει
υπόψη της :

α) τα διαθέσιµα επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα,

β) τις συνθήκες του περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές της Ένωσης,

γ) τα πλεονεκτήµατα και τις επιβαρύνσεις που µπορούν να προκύψουν από τη δράση ή την
απουσία δράσης,

δ) την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της και την ισόρροπη
ανάπτυξη των περιοχών της.

4. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη µέλη συνεργάζονται
µε τις τρίτες χώρες και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς. Ο τρόπος της συνεργασίας της
Ένωσης µπορεί να αποτελεί αντικείµενο συµφωνιών µεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερόµενων
τρίτων µερών. Η διαπραγµάτευση και η σύναψη των συµφωνιών αυτών γίνονται σύµφωνα µε το
άρθρο ΙΙΙ-272.

Το προηγούµενο εδάφιο δεν θίγει την αρµοδιότητα των κρατών µελών να διαπραγµατεύονται στα
πλαίσια διεθνών οργανισµών και να συνάπτουν διεθνείς συµφωνίες.
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Άρθρο ΙΙΙ-130

1. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την
υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-129. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε
την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και µε την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-65, το
Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει οµόφωνα ευρωπαϊκούς
νόµους ή νόµους-πλαίσιο που θεσπίζουν :

α) µέτρα κυρίως φορολογικού χαρακτήρα,

β) µέτρα που επηρεάζουν :

i) τη χωροταξία,

ii) την ποσοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων, ή που επιδρούν αµέσως ή εµµέσως στη
διαθεσιµότητα των εν λόγω πόρων,

iii) τις χρήσεις της γης, εξαιρουµένης της διαχείρισης των αποβλήτων,

γ) µέτρα που επηρεάζουν αισθητά σε κράτος µέλος την επιλογή µεταξύ διαφορετικών πηγών
ενέργειας και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασµού.

Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να εκδώσει οµόφωνα ευρωπαϊκή απόφαση προκειµένου να
καταστήσει εφαρµόσιµη τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία στα θέµατα που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Σε κάθε περίπτωση, το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή.

3. Ευρωπαϊκός νόµος θεσπίζει προγράµµατα γενικών δράσεων τα οποία θέτουν τους
επιδιωκόµενους πρωταρχικούς στόχους. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των
Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή των εν λόγω προγραµµάτων θεσπίζονται σύµφωνα µε τους
όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2, κατά περίπτωση.

4. Με την επιφύλαξη ορισµένων µέτρων που θεσπίζει η Ένωση, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν
τη χρηµατοδότηση και την εφαρµογή της πολιτικής στον τοµέα του περιβάλλοντος.

5. Με την επιφύλαξη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», εάν ένα µέτρο που βασίζεται στις
διατάξεις της παραγράφου 1 συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τις δηµόσιες αρχές κράτους
µέλους, το εν λόγω µέτρο προβλέπει, υπό την κατάλληλη µορφή :

α) προσωρινές παρεκκλίσεις και/ή

β) οικονοµική στήριξη από το Ταµείο Συνοχής.
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Άρθρο ΙΙΙ-131

Οι διατάξεις προστασίας που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου ΙΙΙ-130 δεν εµποδίζουν τα κράτη
µέλη να διατηρούν και να θεσπίζουν διατάξεις ενισχυµένης προστασίας. Οι διατάξεις αυτές πρέπει
είναι συµβατές µε το Σύνταγµα και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
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ΤΜΗΜΑ 6

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Άρθρο ΙΙΙ-132

1. Προκειµένου να προωθήσει τα συµφέροντα των καταναλωτών και να διασφαλίσει υψηλό
επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, η Ένωση συµβάλλει στην προστασία της υγείας, της
ασφάλειας και των οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση του
δικαιώµατός τους για ενηµέρωση, εκπαίδευση και οργάνωσή τους για την υπεράσπιση των
συµφερόντων τους.

2. Η Ένωση συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µε :

α) µέτρα θεσπιζόµενα κατ� εφαρµογήν του άρθρου ΙΙΙ-65 στα πλαίσια της υλοποίησης της
εσωτερικής αγοράς,

β) µέτρα που στηρίζουν και συµπληρώνουν την πολιτική των κρατών µελών και εξασφαλίζουν
την παρακολούθησή της.

3. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2,
στοιχείο β). Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

4. Οι πράξεις που θεσπίζονται κατ� εφαρµογήν της παραγράφου 3, δεν εµποδίζουν τα κράτη
µέλη να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερες προστατευτικές διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές
πρέπει να είναι συµβατές µε το Σύνταγµα και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
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ΤΜΗΜΑ 7

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο ΙΙΙ-133

Οι στόχοι του Συντάγµατος επιδιώκονται, όσον αφορά το αντικείµενο του παρόντος Τίτλου, στο
πλαίσιο κοινής πολιτικής µεταφορών.

Άρθρο ΙΙΙ-134

Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θέτει σε εφαρµογή το άρθρο ΙΙΙ-133, λαµβανοµένης υπόψη της
ιδιοµορφίας των µεταφορών. Ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο εκδίδεται µετά από
διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο περιλαµβάνει :

α) κοινούς κανόνες εφαρµοστέους στις διεθνείς µεταφορές που εκτελούνται από ή προς την
επικράτεια ενός κράτους µέλους ή που διέρχονται από την επικράτεια ενός ή περισσοτέρων
κρατών µελών,

β) τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές µεταφορές ενός κράτους µέλους
µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σ� αυτό,

γ) µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών,

δ) κάθε άλλο χρήσιµο µέτρο.

Άρθρο ΙΙΙ-135

Μέχρι να εκδοθεί ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-134,
παράγραφος 1 και εκτός εάν εκδοθεί οµόφωνα ευρωπαϊκή απόφαση του Συµβουλίου των
Υπουργών που επιτρέπει παρέκκλιση, κανένα κράτος µέλος δεν δύναται να καταστήσει λιγότερο
ευνοϊκές, ως προς την άµεση ή έµµεση επίπτωσή τους έναντι των µεταφορέων των άλλων κρατών
µελών σε σχέση µε τους εθνικούς µεταφορείς, τις διατάξεις που ίσχυαν στον τοµέα των µεταφορών
την 1η Ιανουαρίου 1958, ή για τα κράτη που προσχωρούν, την ηµεροµηνία της προσχώρησής τους.

Άρθρο ΙΙΙ-136

Οι ενισχύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες συντονισµού των µεταφορών ή που αντιστοιχούν
στην αποκατάσταση ορισµένων βαρών συνυφασµένων µε την έννοια της δηµόσιας υπηρεσίας,
είναι συµβατές µε το Σύνταγµα.
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Άρθρο ΙΙΙ-137

Κατά τη θέσπιση οποιουδήποτε µέτρου στο πλαίσιο του Συντάγµατος σχετικά µε τις τιµές και τους
όρους µεταφοράς, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική κατάσταση των µεταφορέων.

Άρθρο ΙΙΙ-138

1. Απαγορεύονται ως προς τις µεταφορές εντός της Ένωσης οι διακρίσεις που συνίστανται στην
εφαρµογή από ένα µεταφορέα, για τα αυτά εµπορεύµατα και για τις αυτές σχέσεις µεταφοράς,
διαφορετικών κοµίστρων και όρων µεταφοράς, ανάλογα µε το κράτος µέλος προέλευσης ή
προορισµού των µεταφεροµένων προϊόντων.

2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει τη δυνατότητα έκδοσης άλλων ευρωπαϊκών νόµων ή
νόµων-πλαισίων κατ� εφαρµογήν του άρθρου ΙΙΙ-134, παράγραφος 1.

3. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς
κανονισµούς ή αποφάσεις για την εφαρµογή της παραγράφου 1. Αποφασίζει µετά από διαβούλευση
µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί ιδίως να εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις για
να διευκολύνει τα Όργανα να ελέγχουν την τήρηση του κανόνα της παραγράφου 1 και για να
διασφαλίζει ότι οι χρησιµοποιούντες τα µεταφορικά µέσα επωφελούνται πλήρως από την εφαρµογή
του.

4. Η Επιτροπή, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, εξετάζει τυχόν
περιπτώσεις διακρίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και, αφού συµβουλευθεί κάθε
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, εκδίδει, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισµών και αποφάσεων
που προβλέπονται στην παράγραφο 3, τις αναγκαίες ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Άρθρο ΙΙΙ-139

1. Απαγορεύεται η επιβολή από κράτος µέλος, στις µεταφορές που εκτελούνται εντός της
Ένωσης, κοµίστρων και όρων που συνεπάγονται καθ� οιονδήποτε τρόπο υποστήριξη ή προστασία
προς το συµφέρον µίας ή περισσοτέρων συγκεκριµένων επιχειρήσεων ή βιοµηχανιών, εκτός εάν
αυτό επιτραπεί µε ευρωπαϊκή απόφαση της Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή, µε δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, εξετάζει τα
κόµιστρα και τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 1, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη αφενός µεν τις
απαιτήσεις µιας κατάλληλης περιφερειακής οικονοµικής πολιτικής, τις ανάγκες των υπανάπτυκτων
περιοχών και τα προβλήµατα των περιοχών που θίγονται σοβαρά από πολιτικές περιστάσεις,
αφετέρου δε τις επιπτώσεις των εν λόγω κοµίστρων και όρων στον ανταγωνισµό µεταξύ των
διαφόρων τρόπων µεταφοράς.

Η Επιτροπή, µετά από διαβούλευση µε κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, εκδίδει τις αναγκαίες
ευρωπαϊκές αποφάσεις.

3. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρµόζεται στα τιµολόγια που
καθορίζονται για λόγους ανταγωνισµού.
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Άρθρο ΙΙΙ-140

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις ή τα τέλη, εκτός των κοµίστρων, που εισπράττονται από τον
µεταφορέα κατά τη διέλευση των συνόρων δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο επίπεδο, µε
βάση τα πραγµατικά έξοδα που συνεπάγεται η διέλευση αυτή.

Τα κράτη µέλη προσπαθούν να µειώσουν τα έξοδα αυτά.

Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου η Επιτροπή δύναται να απευθύνει συστάσεις προς τα
κράτη µέλη.

Άρθρο ΙΙΙ-141

Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος δεν αντιτίθενται στα µέτρα που λαµβάνονται από την
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, εφόσον είναι αναγκαία για την αντιστάθµιση των
οικονοµικών µειονεκτηµάτων που προκλήθηκαν από τη διαίρεση της Γερµανίας στην οικονοµία
ορισµένων περιοχών της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας που είχαν θιγεί από τη διαίρεση αυτή.

Άρθρο ΙΙΙ-142

Συνιστάται µια επιτροπή συµβουλευτικού χαρακτήρα, υπαγόµενη στην Επιτροπή, η οποία
αποτελείται από εµπειρογνώµονες που ορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών. Η
Επιτροπή τη συµβουλεύεται σε θέµατα µεταφορών, όταν το κρίνει χρήσιµο.

Άρθρο ΙΙΙ-143

1. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται στις σιδηροδροµικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές µεταφορές.

2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει κατάλληλα µέτρα για τις θαλάσσιες
και αεροπορικές µεταφορές. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών
και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
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ΤΜΗΜΑ 8

∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ

Άρθρο ΙΙΙ-144

1. Προκειµένου να συντελέσει στην υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα ΙΙΙ-14
και ΙΙΙ-116 και να επιτρέψει στους πολίτες της Ένωσης, στους οικονοµικούς φορείς καθώς και
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης, να επωφελούνται πλήρως
από τη δηµιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, η Ένωση συµβάλλει στη δηµιουργία και
την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων όσον αφορά τα έργα υποδοµής στους τοµείς των µεταφορών,
των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

2. Στα πλαίσια συστήµατος ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών, η δράση της Ένωσης
αποσκοπεί στην προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων,
καθώς και της πρόσβασης στα δίκτυα αυτά. Λαµβάνεται, ειδικότερα, υπόψη η ανάγκη να
συνδεθούν οι νησιωτικές, οι µεσόγειες και οι περιφερειακές περιοχές µε τις κεντρικές περιοχές της
Ένωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-145

1. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-144, η Ένωση :

α) καθορίζει ένα σύνολο προσανατολισµών που καλύπτουν τους στόχους, τις προτεραιότητες
και τις γενικές γραµµές των µελετώµενων δράσεων στον τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων·
στους εν λόγω προσανατολισµούς προσδιορίζονται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος,

β) εκτελεί κάθε δράση που αποδεικνύεται αναγκαία για την εξασφάλιση της
διαλειτουργικότητας των δικτύων, ιδίως στον τοµέα της εναρµόνισης των τεχνικών
προτύπων,

γ) µπορεί να υποστηρίζει σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που υποστηρίζονται από τα κράτη µέλη,
τα οποία καθορίζονται στα πλαίσια των προσανατολισµών που αναφέρονται στο σηµείο α),
ιδίως µε τη βοήθεια µελετών σκοπιµότητας, εγγυήσεων δανείων ή επιδοτήσεων επιτοκίου. Η
Ένωση µπορεί επίσης να συµµετέχει στη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων σχεδίων στον τοµέα
της υποδοµής µεταφορών, στα κράτη µέλη, µέσω του Ταµείου Συνοχής.

Στις δράσεις της, η Ένωση λαµβάνει υπόψη της τη δυνητική οικονοµική βιωσιµότητα των σχεδίων.

2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τους προσανατολισµούς και τα άλλα µέτρα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των
Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Οι προσανατολισµοί και τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν το έδαφος κράτους µέλους
απαιτούν τη συµφωνία του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.
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3. Τα κράτη µέλη συντονίζουν µεταξύ τους, σε συνδυασµό µε την Επιτροπή, τις πολιτικές που
ακολουθούν σε εθνικό επίπεδο και που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην επίτευξη
των στόχων του άρθρου ΙΙΙ-144. Η Επιτροπή µπορεί να αναλαµβάνει, σε στενή συνεργασία µε τα
κράτη µέλη, κάθε χρήσιµη πρωτοβουλία για την προώθηση του συντονισµού αυτού.

4. Η Ένωση µπορεί να συνεργάζεται µε τρίτες χώρες για την προώθηση σχεδίων κοινού
ενδιαφέροντος και για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των δικτύων.
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ΤΜΗΜΑ 9

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ∆ΙΑΣΤΗΜΑ

Άρθρο ΙΙΙ-146

1. Η Ένωση αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιστηµονικών και τεχνολογικών βάσεων της
βιοµηχανίας της Ένωσης και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς
της, καθώς και στην προώθηση των ερευνητικών δράσεων που κρίνονται αναγκαίες βάσει άλλων
κεφαλαίων του Συντάγµατος.

2. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση ενθαρρύνει σε ολόκληρη την επικράτειά της τις επιχειρήσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τα ερευνητικά κέντρα και τα
πανεπιστήµια στις προσπάθειές τους στους τοµείς της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης υψηλής
ποιότητας. Ενισχύει τις προσπάθειες για συνεργασία, αποβλέποντας, ιδιαίτερα, στο να δίνεται η
ευκαιρία στους ερευνητές να συνεργάζονται ελεύθερα πέραν των συνόρων και στις επιχειρήσεις η
ευκαιρία να εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες που παρέχει η εσωτερική αγορά, ιδίως µέσω του
ανοίγµατος των εθνικών δηµοσίων συµβάσεων, του καθορισµού κοινών προτύπων και της
εξάλειψης των νοµικών και φορολογικών εµποδίων στη συνεργασία αυτή.

3. Όλες οι δράσεις της Ένωσης δυνάµει του Συντάγµατος στον τοµέα της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης, συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων επίδειξης, αποφασίζονται και
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το παρόν τµήµα.

Άρθρο ΙΙΙ-147

Κατά την επιδίωξη των στόχων αυτών, η Ένωση αναλαµβάνει τις ακόλουθες δράσεις, οι οποίες
συµπληρώνουν τις δράσεις που πραγµατοποιούνται στα κράτη µέλη :

α) εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης, µε προώθηση της
συνεργασίας µε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια, καθώς και µεταξύ αυτών,

β) προώθηση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς στον τοµέα της
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ένωσης,

γ) διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων στον τοµέα της έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ένωσης,

δ) προώθηση της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνητών της Ένωσης.
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Άρθρο ΙΙΙ-148

1. Η Ένωση και τα κράτη µέλη συντονίζουν τη δράση τους στον τοµέα της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης ώστε να εξασφαλίζεται η αµοιβαία συνοχή µεταξύ των εθνικών πολιτικών
και της πολιτικής της Ένωσης.

2. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, µπορεί να αναλαµβάνει κάθε χρήσιµη
πρωτοβουλία για την προώθηση του συντονισµού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και ιδίως
πρωτοβουλίες µε στόχο τον καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών και δεικτών, την οργάνωση της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την προετοιµασία των αναγκαίων στοιχείων για την τακτική
παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως ενήµερο.

Άρθρο ΙΙΙ-149

1. Ευρωπαϊκός νόµος θεσπίζει πολυετές πρόγραµµα-πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνει το σύνολο των
δράσεων της Ένωσης. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Το πρόγραµµα-πλαίσιο :

α) ορίζει τους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς στόχους που πρέπει να υλοποιηθούν µε τις
δράσεις που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-147 και τις προτεραιότητες που συνδέονται µε
αυτούς,

β) υποδεικνύει τις γενικές γραµµές αυτών των δράσεων,

γ) ορίζει το µέγιστο συνολικό ποσό και τις λεπτοµερείς διατάξεις για τη χρηµατοδοτική
συµµετοχή της Ένωσης στο πρόγραµµα-πλαίσιο, καθώς και τα αντίστοιχα µερίδια κάθε
προβλεπόµενης δράσης.

2. Το πρόγραµµα-πλαίσιο προσαρµόζεται ή συµπληρώνεται ανάλογα µε την πορεία των πραγµάτων.

3. Το πρόγραµµα-πλαίσιο τίθεται σε εφαρµογή µέσω ειδικών προγραµµάτων εκπονούµενων στο
πλαίσιο κάθε δράσης. Σε κάθε ειδικό πρόγραµµα διευκρινίζονται οι λεπτοµέρειες της υλοποίησής
του, καθορίζεται η διάρκειά του και προβλέπονται τα σχετικά µέσα που κρίνονται αναγκαία. Το
άθροισµα των ποσών που κρίνονται αναγκαία, τα οποία καθορίζονται στα ειδικά προγράµµατα, δεν
µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο συνολικό ποσό που ορίζεται για το πρόγραµµα-πλαίσιο και για
κάθε επιµέρους δράση.

4. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει, µετά από πρόταση της Επιτροπής, ευρωπαϊκούς
κανονισµούς ή αποφάσεις για τη θέσπιση των ειδικών προγραµµάτων. Αποφασίζει µετά από
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Άρθρο ΙΙΙ-150

Για την εφαρµογή του πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου, καθορίζονται µε ευρωπαϊκό νόµο ή
νόµο-πλαίσιο :

α) οι κανόνες συµµετοχής των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστηµίων,

β) οι κανόνες που εφαρµόζονται στη διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας.

Ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή.
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Άρθρο ΙΙΙ-151

Κατά την εφαρµογή του πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου, µπορούν να θεσπίζονται µε
ευρωπαϊκό νόµο συµπληρωµατικά προγράµµατα στα οποία συµµετέχουν ορισµένα κράτη µέλη, τα
οποία και εξασφαλίζουν τη χρηµατοδότησή τους, µε την επιφύλαξη ενδεχόµενης συµµετοχής της
Ένωσης.

Ο ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει τους κανόνες που εφαρµόζονται στα συµπληρωµατικά
προγράµµατα, ιδίως στο θέµα της διάδοσης των γνώσεων και της πρόσβασης άλλων κρατών
µελών. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και σε
συµφωνία µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.

Άρθρο ΙΙΙ-152

Κατά την εφαρµογή του πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου, µπορεί να προβλέπεται µε ευρωπαϊκό
νόµο, σε συµφωνία µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, η συµµετοχή σε προγράµµατα έρευνας και
ανάπτυξης που αναλαµβάνονται από περισσότερα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της
συµµετοχής στις υποδοµές που δηµιουργούνται για την εκτέλεση αυτών των προγραµµάτων.

Ο ευρωπαϊκός νόµος εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Άρθρο ΙΙΙ-153

Κατά την εφαρµογή του πολυετούς προγράµµατος-πλαισίου, η Ένωση µπορεί να προβλέπει
συνεργασία στον τοµέα της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ένωσης µε τρίτες
χώρες ή διεθνείς οργανισµούς.

Ο τρόπος της συνεργασίας αυτής µπορεί να αποτελεί αντικείµενο συµφωνιών µεταξύ της Ένωσης
και των ενδιαφεροµένων τρίτων µερών. Η διαπραγµάτευση και η σύναψη των συµφωνιών αυτών
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-227.

Άρθρο ΙΙΙ-154

Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να εκδίδει ευρωπαϊκούς
κανονισµούς ή αποφάσεις για τη δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων ή οποιασδήποτε άλλης
αναγκαίας υποδοµής για την καλή εκτέλεση των προγραµµάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και επίδειξης της Ένωσης. Αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Άρθρο ΙΙΙ-155

1. Προκειµένου να προωθηθεί η επιστηµονική και τεχνική πρόοδος, η βιοµηχανική
ανταγωνιστικότητα και η εφαρµογή των πολιτικών της, η Ένωση εκπονεί ευρωπαϊκή πολιτική του
διαστήµατος. Για το σκοπό αυτό, µπορεί να προωθεί κοινές πρωτοβουλίες, να υποστηρίζει την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, και να συντονίζει τις αναγκαίες προσπάθειες για την
εξερεύνηση και χρησιµοποίηση του διαστήµατος.
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2. Προς επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει
τα κατάλληλα µέτρα, τα οποία µπορούν να λάβουν τη µορφή ευρωπαϊκού διαστηµικού
προγράµµατος.

Άρθρο ΙΙΙ-156

Στην αρχή κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο των
Υπουργών έκθεση, η οποία αναφέρεται ιδίως στις δραστηριότητες του προηγούµενου έτους στον
τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και της διάδοσης των αποτελεσµάτων καθώς
και στο πρόγραµµα εργασίας του τρέχοντος έτους.
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ΤΜΗΜΑ 10

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Άρθρο ΙΙΙ-157

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς και λαµβανοµένης υπόψη της απαίτησης
να προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον, η πολιτική της Ένωσης στον τοµέα της ενέργειας
έχει ως στόχο :

α) να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας,
β) να διασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασµού της Ένωσης σε ενέργεια, και
γ) να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόµηση ενέργειας καθώς και την

ανάπτυξη νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα µέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των
στόχων της παραγράφου 1. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών και
την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

Ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο δεν θίγει την επιλογή µεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας
σε κράτος µέλος και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασµού, µε την επιφύλαξη του
άρθρου ΙΙΙ-130, παράγραφος 2, στοιχείο γ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ΙΙΙ-158

1. Η Ένωση συγκροτεί ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, µε σεβασµό των
θεµελιωδών δικαιωµάτων και λαµβανοµένων υπόψη των διαφορετικών νοµικών παραδόσεων και
συστηµάτων των κρατών µελών.

2. Εξασφαλίζει την απουσία ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα και αναπτύσσει
κοινή πολιτική στους τοµείς του ασύλου, της µετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών
συνόρων, η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών και είναι δίκαιη έναντι
των υπηκόων τρίτων χωρών. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, οι ανιθαγενείς
εξοµοιώνονται µε τους υπηκόους των τρίτων χωρών.

3. Η Ένωση καταβάλλει προσπάθεια για να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας µε τη
θέσπιση µέτρων πρόληψης και καταπολέµησης της εγκληµατικότητας, του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας, µέτρων συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ αστυνοµικών και ποινικών δικαστικών
αρχών και των λοιπών αρµοδίων αρχών καθώς και µε την αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών
αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις και, εάν χρειάζεται, την προσέγγιση των ποινικών νοµοθεσιών.

4. Η Ένωση διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδίως µε την αρχή της αµοιβαίας
αναγνώρισης των δικαστικών και εξώδικων αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις.

Άρθρο ΙΙΙ-159

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει τους στρατηγικούς προσανατολισµούς του νοµοθετικού και
επιχειρησιακού προγραµµατισµού στο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Άρθρο ΙΙΙ-160

1. Τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών, προκειµένου για τις νοµοθετικές προτάσεις και
πρωτοβουλίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο των τµηµάτων 4 και 5 του παρόντος κεφαλαίου,
µεριµνούν για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες πρακτικές
ρυθµίσεις που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο για την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας
και της αναλογικότητας.

Τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών µπορούν να συµµετέχουν στους µηχανισµούς
αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-161 καθώς και στον πολιτικό έλεγχο της Ευρωπόλ
και στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust σύµφωνα µε τα άρθρα ΙΙΙ-177 και ΙΙΙ-174.
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Άρθρο ΙΙΙ-161

Με την επιφύλαξη των άρθρων ΙΙΙ-265 έως ΙΙΙ-267, το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί, µετά από
πρόταση της Επιτροπής, να εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις για τον καθορισµό των
πρακτικών ρυθµίσεων βάσει των οποίων τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την Επιτροπή,
προβαίνουν σε αντικειµενική και αµερόληπτη αξιολόγηση της εφαρµογής από τις αρχές των
κρατών µελών των πολιτικών της Ένωσης που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, µε στόχο ιδίως
τη διευκόλυνση της πλήρους εφαρµογής της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια τηρούνται ενήµερα για το περιεχόµενο και τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής.

Άρθρο ΙΙΙ-162

Συνιστάται µόνιµη επιτροπή εντός του Συµβουλίου των Υπουργών προκειµένου να διασφαλισθεί
στο εσωτερικό της Ένωσης η προώθηση και η ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας σε θέµατα
εσωτερικής ασφάλειας. Η επιτροπή αυτή, µε την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-247, προάγει το
συντονισµό των ενεργειών των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών. Οι αντιπρόσωποι των
σχετικών οργανισµών και φορέων της Ένωσης µπορούν να συµµετέχουν στις εργασίες της. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και τα κοινοβούλια των κρατών µελών τηρούνται ενήµερα για τις
εργασίες της επιτροπής.

Άρθρο ΙΙΙ-163

Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει την άσκηση των αρµοδιοτήτων που εµπίπτουν στα κράτη µέλη για
την τήρηση της δηµόσιας τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας.

Άρθρο ΙΙΙ-164

Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς για να εξασφαλίζει τη διοικητική
συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών των κρατών µελών στους τοµείς που καλύπτονται
από το παρόν κεφάλαιο καθώς και µεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών και της Επιτροπής. Αποφασίζει
ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, µε την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-165, και µετά από
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ-165

Οι πράξεις οι οποίες προβλέπονται στα τµήµατα 4 και 5 του παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται :

α) µετά από πρόταση της Επιτροπής, ή

β) µετά από πρωτοβουλία του ενός τετάρτου των κρατών µελών.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ,
ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Άρθρο ΙΙΙ-166

1. Η Ένωση αναπτύσσει πολιτική µε στόχο :

α) να εξασφαλίζεται η απουσία οιουδήποτε ελέγχου προσώπων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, κατά
τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων,

β) να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των προσώπων και η αποτελεσµατική εποπτεία της διέλευσης
των εξωτερικών συνόρων,

γ) να δηµιουργηθεί σταδιακά ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των εξωτερικών
συνόρων.

2. Για το σκοπό αυτό, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει µέτρα που αφορούν :

α) την κοινή πολιτική θεωρήσεων και άλλων τίτλων παραµονής βραχείας διάρκειας,

β) τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά
σύνορα,

γ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να κυκλοφορούν
ελεύθερα για σύντοµο χρονικό διάστηµα στην Ένωση,

δ) οιοδήποτε µέτρο που απαιτείται για τη σταδιακή δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων,

ε) την απουσία ελέγχου προσώπων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, κατά τη διέλευση των εσωτερικών
συνόρων.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την αρµοδιότητα των κρατών µελών όσον αφορά το γεωγραφικό
καθορισµό των συνόρων τους σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.

Άρθρο ΙΙΙ-167

1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική όσον αφορά το άσυλο και την προσωρινή προστασία µε
στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οιοδήποτε πρόσωπο, υπήκοο τρίτης χώρας, χρήζει
διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της µη επαναπροώθησης. Η
πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει προς τη Σύµβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και το
Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 για τη νοµική κατάσταση των προσφύγων και προς άλλες
ισχύουσες συµβάσεις.
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2. Για το σκοπό αυτό, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει µέτρα για ένα κοινό
ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου, το οποίο περιλαµβάνει :

α) ενιαίο καθεστώς ασύλου υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο ισχύει σε όλη την
Ένωση,

β) ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που χρήζουν
διεθνούς προστασίας, χωρίς να τους χορηγείται ευρωπαϊκό άσυλο,

γ) κοινό σύστηµα προσωρινής προστασίας εκτοπισµένων προσώπων σε περιπτώσεις µαζικής
συρροής,

δ) κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του ενιαίου καθεστώτος ασύλου ή
επικουρικής προστασίας,

ε) κριτήρια και µηχανισµούς καθορισµού του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την
εξέταση της αίτησης ασύλου ή επικουρικής προστασίας,

στ) προδιαγραφές σχετικά µε τις προϋποθέσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο ή επικουρικής
προστασίας,

ζ) εταιρικές σχέσεις και συνεργασία µε τρίτες χώρες για τη διαχείριση των ροών προσώπων που
ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή προστασία.

3. Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν επείγουσα κατάσταση, λόγω
αιφνίδιας συρροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να εκδίδει, µετά
από πρόταση της Επιτροπής, ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή αποφάσεις για τη λήψη προσωρινών
µέτρων υπέρ του εν λόγω κράτους µέλους ή των εν λόγω κρατών µελών. Αποφασίζει µετά από
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ-168

1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή µεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει,
σε όλα τα στάδια, αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, δίκαιη µεταχείριση των
υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στα κράτη µέλη καθώς και ενισχυµένη πρόληψη και
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώπων.

2. Για το σκοπό αυτό, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει µέτρα στους ακόλουθους
τοµείς :

α) προϋποθέσεις εισόδου και παραµονής, καθώς και κανόνες για τη χορήγηση από τα κράτη
µέλη θεωρήσεων και αδειών παραµονής µακράς διαρκείας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών,

β) καθορισµός των δικαιωµάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα σε κράτος
µέλος, συµπεριλαµβανοµένων των όρων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή
στα άλλα κράτη µέλη,
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γ) λαθροµετανάστευση και παράνοµη διαµονή, καθώς και αποµάκρυνση και επαναπατρισµός
των παρανόµως διαµενόντων.

δ) καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών.

3. Η Ένωση µπορεί να συνάπτει συµφωνίες µε τρίτες χώρες για την επανεισδοχή στις χώρες
καταγωγής ή προέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών παρανόµως διαµενόντων, σύµφωνα µε το άρθρο
ΙΙΙ-227.

4. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει µέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της
δράσης των κρατών µελών µε στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών οι
οποίοι διαµένουν νόµιµα στο έδαφός τους, αποκλειοµένης οποιασδήποτε εναρµόνισης των
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.

5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να καθορίζουν τον όγκο των
εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών, προερχοµένων από τρίτες χώρες, στο έδαφός τους µε σκοπό
την αναζήτηση µισθωτής ή µη µισθωτής εργασίας.

Άρθρο ΙΙΙ-169

Οι πολιτικές της Ένωσης που προβλέπονται στο παρόν τµήµα και η εφαρµογή τους διέπονται από
την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανοµής ευθυνών µεταξύ των κρατών µελών, µεταξύ
άλλων και στο οικονοµικό επίπεδο. Όποτε απαιτείται, οι πράξεις της Ένωσης που θεσπίζονται
δυνάµει του παρόντος τµήµατος περιέχουν κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή της εν λόγω αρχής.



CONV 850/03 137
   EL

ΤΜΗΜΑ 3

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο ΙΙΙ-170

1. Η Ένωση αναπτύσσει δικαστική συνεργασία στις αστικές υποθέσεις που έχουν
διασυνοριακές επιπτώσεις, βάσει της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών και
εξώδικων αποφάσεων. Αυτή η συνεργασία δύναται να περιλαµβάνει τη θέσπιση µέτρων
προσέγγισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.

2. Για το σκοπό αυτό, ευρωπαϊκός νόµος ή ο νόµος-πλαίσιο θεσπίζει µέτρα τα οποία
διασφαλίζουν, µεταξύ άλλων :

α) την αµοιβαία αναγνώριση µεταξύ των κρατών µελών των δικαστικών και εξώδικων
αποφάσεων και την εκτέλεσή τους,

β) τη διασυνοριακή επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων πράξεων,

γ) τη συµβατότητα των κανόνων που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη όσον αφορά τη σύγκρουση
νόµων και δικαιοδοσίας,

δ) τη συνεργασία κατά την αποδεικτική διαδικασία,

ε) υψηλό επίπεδο πρόσβασης στη δικαιοσύνη,

στ) την οµαλή διεξαγωγή αστικών δικών, εν ανάγκη προωθώντας τη συµβατότητα των κανόνων
πολιτικής δικονοµίας που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη,

ζ) την ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων επίλυσης των διαφορών,

η) την υποστήριξη της κατάρτισης των δικαστών και του προσωπικού των δικαστηρίων.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα µέτρα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο τα
οποία έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις θεσπίζονται µε ευρωπαϊκό νόµο ή νόµο-πλαίσιο του
Συµβουλίου των Υπουργών. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα µετά από
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί, µετά από πρόταση της Επιτροπής, να εκδώσει ευρωπαϊκή
απόφαση για τον καθορισµό των συγκεκριµένων πτυχών του οικογενειακού δικαίου µε
διασυνοριακές επιπτώσεις που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο πράξεων που θεσπίζονται
σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει
οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΤΜΗΜΑ 4

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο ΙΙΙ-171

1. Η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ένωση θεµελιώνεται στην αρχή της
αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, και περιλαµβάνει την
προσέγγιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών στους τοµείς που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 και στο άρθρο ΙΙΙ-172.

Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει µέτρα για :

α) τον καθορισµό κανόνων και διαδικασιών µε σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση, σε
ολόκληρη την Ένωση, όλων των τύπων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών,

β) την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων δικαιοδοσίας µεταξύ κρατών µελών,

γ) την προώθηση της κατάρτισης των δικαστών και του προσωπικού των δικαστηρίων,

δ) τη διευκόλυνση της συνεργασίας µεταξύ των δικαστικών ή άλλων ισοδύναµων αρχών των
κρατών µελών κατά την άσκηση ποινικών διώξεων και την εκτέλεση αποφάσεων.

2. Προκειµένου να διευκολυνθεί η αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και
διαταγών και η αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που έχουν
διασυνοριακές διαστάσεις, µε ευρωπαϊκό νόµο-πλαίσιο µπορούν να θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες
για :

α) το αµοιβαία παραδεκτό των αποδείξεων µεταξύ των κρατών µελών,

β) τα δικαιώµατα των προσώπων στην ποινική διαδικασία,

γ) τα δικαιώµατα των θυµάτων της εγκληµατικότητας,

δ) άλλα ειδικότερα στοιχεία της ποινικής διαδικασίας, τα οποία θα έχουν προηγουµένως
προσδιοριστεί από το Συµβούλιο των Υπουργών µε την έκδοση ευρωπαϊκής απόφασης. Το
Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Η θέσπιση αυτών των ελάχιστων κανόνων δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρούν ή να
εισάγουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας για τα δικαιώµατα του ατόµου στην ποινική διαδικασία.

Άρθρο ΙΙΙ-172

1. Ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για τον ορισµό των
ποινικών αδικηµάτων και των κυρώσεων σε τοµείς ιδιαίτερα σοβαρής εγκληµατικότητας µε
διασυνοριακή διάσταση, η οποία απορρέει ιδίως από τη φύση ή τις επιπτώσεις αυτών των
αδικηµάτων ή λόγω ειδικής ανάγκης να καταπολεµούνται σε κοινή βάση.
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Οι εν λόγω τοµείς εγκληµατικότητας είναι οι εξής : τροµοκρατία, εµπορία ανθρώπων και γενετήσια
εκµετάλλευση γυναικών και παιδιών, παράνοµη εµπορία ναρκωτικών, παράνοµη εµπορία όπλων,
νοµιµοποίηση εγκληµατικών εσόδων, διαφθορά, παραχάραξη µέσων πληρωµής, εγκληµατικότητα
στο χώρο της πληροφορικής και οργανωµένη εγκληµατικότητα.

Ανάλογα µε την εξέλιξη της εγκληµατικότητας, το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να εκδώσει
ευρωπαϊκή απόφαση που προσδιορίζει κι άλλους τοµείς εγκληµατικότητας οι οποίοι πληρούν τα
κριτήρια τα οποία αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. Αποφασίζει οµόφωνα αφού λάβει την
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Όταν η προσέγγιση κανόνων του ποινικού δικαίου παρίσταται αναγκαία για την εξασφάλιση
της αποτελεσµατικής εφαρµογής πολιτικής της Ένωσης σε τοµέα ο οποίος έχει καταστεί
αντικείµενο µέτρων εναρµόνισης, ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει ελάχιστους
κανόνες σχετικούς µε τον ορισµό των ποινικών αδικηµάτων και των κυρώσεων στον εν λόγω
τοµέα.

Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-165, ο ευρωπαϊκός νόµος-πλαίσιο εκδίδεται σύµφωνα µε την ίδια
διαδικασία µε εκείνη που χρησιµοποιείται για τη θέσπιση των προβλεποµένων στο προηγούµενο
εδάφιο µέτρων εναρµόνισης.

Άρθρο ΙΙΙ-173

Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει µέτρα ενθάρρυνσης και στήριξης της
δράσης των κρατών µελών στον τοµέα της πρόληψης του εγκλήµατος. Τα µέτρα αυτά δεν µπορούν
να συνεπάγονται προσέγγιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.

Άρθρο ΙΙΙ-174

1. Αποστολή της Eurojust είναι η στήριξη και η ενίσχυση του συντονισµού και της συνεργασίας
µεταξύ των αρµόδιων εθνικών αρχών για τη δίωξη των σοβαρών εγκληµάτων που έχουν
επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει
επιχειρήσεων που διεξάγονται και πληροφοριών που παρέχονται από τις αρχές των κρατών µελών
και την Ευρωπόλ.

2. Ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει τη δοµή, τη λειτουργία, το πεδίο δράσης και τα καθήκοντα της
Eurojust. Τα καθήκοντα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν :

α) την παραγγελία και το συντονισµό ποινικών διώξεων που διεξάγονται από τις αρµόδιες
εθνικές αρχές, και ειδικότερα εκείνων που αφορούν αδικήµατα κατά των οικονοµικών
συµφερόντων της Ένωσης,

β) την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας, µεταξύ άλλων µε την επίλυση των συγκρούσεων
δικαιοδοσίας και µε στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο.

Ο ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει επίσης τις πρακτικές ρυθµίσεις της συµµετοχής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών µελών στην αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων της Eurojust.

3. Στο πλαίσιο των διώξεων που αναφέρονται στην παρούσα διάταξη, και µε την επιφύλαξη του
άρθρου ΙΙΙ-175, οι επίσηµες πράξεις δικαστικής διαδικασίας διενεργούνται από τους αρµόδιους
εθνικούς αξιωµατούχους.
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Άρθρο ΙΙΙ-175

1. Για την καταπολέµηση των σοβαρών εγκληµάτων µε διασυνοριακή διάσταση, καθώς και των
αδικηµάτων που θίγουν τα συµφέροντα της Ένωσης, µε ευρωπαϊκό νόµο του Συµβουλίου των
Υπουργών µπορεί να συσταθεί Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκ του πλαισίου της Eurojust. Το Συµβούλιο
των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρµόδια για την καταζήτηση, τη δίωξη και την παραποµπή
ενώπιον της δικαιοσύνης, ενδεχοµένως σε σύνδεση µε την Ευρωπόλ, των δραστών, και των
συνεργών τους, σοβαρών εγκληµάτων µε επιπτώσεις σε πολλά κράτη µέλη, καθώς και αδικηµάτων
εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, όπως ορίζονται στον ευρωπαϊκό νόµο που
προβλέπεται στην παράγραφο 1. Ασκεί δε ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων των κρατών µελών
την ποινική δίωξη των αδικηµάτων αυτών.

3. Ο ευρωπαϊκός νόµος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καθορίζει το καθεστώς της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τους όρους άσκησης των καθηκόντων της, τους δικονοµικούς κανόνες
που διέπουν τις δραστηριότητές της καθώς και εκείνους που διέπουν το παραδεκτό των
αποδείξεων, και τους κανόνες που ισχύουν για το δικαστικό έλεγχο των διαδικαστικών της
πράξεων κατά την άσκηση των καθηκόντων της.
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ΤΜΗΜΑ 5

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο ΙΙΙ-176

1. Η Ένωση αναπτύσσει αστυνοµική συνεργασία στην οποία συµµετέχουν όλες οι αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων των αρχών της αστυνοµίας, των τελωνείων και
άλλων αρχών επιβολής του νόµου ειδικών στην πρόληψη ή διαπίστωση αξιόποινων πράξεων ή τη
διερεύνησή τους.

2. Για το σκοπό αυτό, ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει µέτρα που
αφορούν :

α) τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών,

β) την παροχή υποστήριξης για την κατάρτιση προσωπικού, καθώς και τη συνεργασία όσον
αφορά τις ανταλλαγές προσωπικού, τον εξοπλισµό και την εγκληµατολογική έρευνα,

γ) τις κοινές τεχνικές έρευνας όσον αφορά τη διαπίστωση σοβαρών µορφών οργανωµένου
εγκλήµατος.

3. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου των Υπουργών µπορεί να θεσπίζει
µέτρα για την επιχειρησιακή συνεργασία µεταξύ των αρχών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Το
Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ-177

1. Αποστολή της Ευρωπόλ είναι να υποστηρίζει και να ενισχύει τη δράση των αστυνοµικών
αρχών και των άλλων αρχών επιβολής του νόµου των κρατών µελών, καθώς και την αµοιβαία
συνεργασία τους στην πρόληψη και καταπολέµηση των σοβαρών εγκληµάτων που έχουν
επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, της τροµοκρατίας και των µορφών
εγκληµατικότητας που θίγουν ένα κοινό συµφέρον το οποίο αποτελεί αντικείµενο πολιτικής της
Ένωσης.

2. Ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει τη δοµή, τη λειτουργία, το πεδίο δράσης και τα καθήκοντα της
Ευρωπόλ. Τα καθήκοντα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν :

α) τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών που
διαβιβάζονται ιδίως από τις αρχές των κρατών µελών ή τρίτων χωρών, ή οργανισµών,

β) το συντονισµό, τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή ερευνών και επιχειρησιακών δράσεων, από
κοινού µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών ή στα πλαίσια κοινών οµάδων ερευνών,
ενδεχοµένως σε σύνδεση µε την Eurojust.
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Ο ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει επίσης τις διατυπώσεις ελέγχου των δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε τη συνδροµή των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών µελών.

3. Όλες οι επιχειρησιακές δράσεις της Ευρωπόλ πρέπει να διεξάγονται σε συνεργασία και σε
συµφωνία µε τις αρχές του κράτους µέλους ή των κρατών µελών στο έδαφος του οποίου ή των
οποίων διεξάγονται. Η εφαρµογή µέτρων καταναγκαστικού χαρακτήρα εµπίπτει στην αποκλειστική
αρµοδιότητα των εθνικών αρχών.

Άρθρο ΙΙΙ-178

Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου των Υπουργών καθορίζει τις προϋποθέσεις
και τους περιορισµούς υπό τους οποίους οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών που αναφέρονται
στα άρθρα ΙΙΙ-171 και ΙΙΙ-176 µπορούν να παρεµβαίνουν στο έδαφος άλλου κράτους µέλους σε
συνεργασία και σε συµφωνία µε τις αρχές του κράτους αυτού. Το Συµβούλιο των Υπουργών
αποφασίζει οµόφωνα µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ∆ΙΕΞΑΓΕΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Άρθρο ΙΙΙ-179

1. Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης,
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου.

Η δράση της Ένωσης, η οποία συµπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της
δηµόσιας υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας σε όλες τις µορφές της και
στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για τη σωµατική και ψυχική υγεία. Η δράση αυτή καλύπτει
την καταπολέµηση των µεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τοµέα της υγείας, ευνοώντας τη
διερεύνηση των αιτίων τους, της µετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την ενηµέρωση και
την διαπαιδαγώγηση στον τοµέα της υγείας.

Η Ένωση συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών για τη µείωση της βλάβης που προκαλούν
στην υγεία τα ναρκωτικά, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης και της πρόληψης.

2. Η Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών στους τοµείς που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο και, εν ανάγκη, στηρίζει τη δράση τους.

Τα κράτη µέλη συντονίζουν µεταξύ τους, σε συνδυασµό µε την Επιτροπή, τις πολιτικές και τα
προγράµµατά τους στους τοµείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή µπορεί να
αναλαµβάνει, σε στενή επαφή µε τα κράτη µέλη, κάθε χρήσιµη πρωτοβουλία για την προώθηση
του συντονισµού αυτού, και ιδίως πρωτοβουλίες µε στόχο τον καθορισµό κατευθυντήριων
γραµµών και δεικτών, την οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την προετοιµασία
των αναγκαίων στοιχείων για την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως ενήµερο.

3. Η Ένωση και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και αρµόδιους διεθνείς
οργανισµούς σε θέµατα δηµόσιας υγείας.

4. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος
άρθρου, θεσπίζοντας τα ακόλουθα µέτρα για την αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων όσον
αφορά την ασφάλεια :

α) µέτρα µε υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων και
ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, του αίµατος και των παραγώγων του. Αυτά τα µέτρα δεν
εµποδίζουν τα κράτη µέλη να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα προστατευτικά µέτρα,

β) µέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονοµικό τοµέα µε άµεσο στόχο την προστασία της
δηµόσιας υγείας,
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Ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των
Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

5. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί επίσης να θεσπίζει µέτρα ενθάρρυνσης της
προστασίας και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου και καταπολέµησης των µεγάλων
διασυνοριακών πληγών στον τοµέα της υγείας, αποκλειοµένης οιασδήποτε εναρµόνισης των
νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε
την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση
της Επιτροπής, µπορεί να διατυπώνει επίσης συστάσεις.

7. Η δράση της Ένωσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται στο
παραµικρό οι αρµοδιότητες των κρατών µελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή
υγειονοµικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Ειδικότερα, τα µέτρα που προβλέπονται στην
παράγραφο 4, στοιχείο α), δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τις δωρεές οργάνων και
αίµατος ή την ιατρική χρήση τους.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Άρθρο ΙΙΙ-180

1. Η Ένωση και τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις
για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας της Ένωσης.

Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια ενός συστήµατος ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών, η δράση
τους αποσκοπεί :

α) στην επιτάχυνση της προσαρµογής της βιοµηχανίας στις διαρθρωτικές µεταβολές,

β) στην προαγωγή ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο σύνολο της Ένωσης, και ιδίως των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων,

γ) στην προαγωγή ενός περιβάλλοντος που να ευνοεί τη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων,

δ) στη βελτίωση της εκµετάλλευσης του βιοµηχανικού δυναµικού των πολιτικών στους τοµείς
της καινοτοµίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

2. Τα κράτη µέλη συνεννοούνται µεταξύ τους και µε την Επιτροπή και, εφόσον χρειάζεται,
συντονίζουν τις δράσεις τους. Η Επιτροπή µπορεί να αναλαµβάνει κάθε χρήσιµη πρωτοβουλία για
την προώθηση του συντονισµού αυτού, και ιδίως πρωτοβουλίες µε στόχο τον καθορισµό
κατευθυντήριων γραµµών και δεικτών, την οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και
την προετοιµασία των αναγκαίων στοιχείων για την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως ενήµερο.

3. Η Ένωση συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µέσω
των πολιτικών και δράσεων που αναλαµβάνει δυνάµει άλλων διατάξεων του Συντάγµατος.
Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο µπορεί να θεσπίζει συγκεκριµένα µέτρα υποστήριξης των
δράσεων που αναλαµβάνονται στα κράτη µέλη προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της
παραγράφου 1, αποκλειοµένης οιασδήποτε εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών
διατάξεων των κρατών µελών. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή.

Το παρόν τµήµα δεν αποτελεί βάση για την εκ µέρους της Ένωσης εισαγωγή οποιουδήποτε µέτρου
που θα µπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού ή που περιλαµβάνει φορολογικές
διατάξεις ή διατάξεις σχετικές µε τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των µισθωτών εργαζοµένων.
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ΤΜΗΜΑ 3

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο ΙΙΙ-181

1. Η Ένωση συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών και σέβεται την
εθνική και περιφερειακή πολυµορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική
κληρονοµιά.

2. Η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών
και, αν αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και συµπληρώνει τη δράση τους στους εξής τοµείς :

α) βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισµού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών
λαών,

β) διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ευρωπαϊκής σηµασίας,

γ) µη εµπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές,

δ) καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία, συµπεριλαµβανοµένου του οπτικοακουστικού
τοµέα.

3. Η Ένωση και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και αρµόδιους διεθνείς
οργανισµούς στον πολιτιστικό τοµέα, και ειδικότερα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης.

4. Η Ένωση, όταν αναλαµβάνει δράσεις δυνάµει άλλων διατάξεων του Συντάγµατος, λαµβάνει
υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές, αποβλέποντας ειδικότερα στο σεβασµό και στην προώθηση της
πολυµορφίας των πολιτισµών της.

5. Προκειµένου να προωθηθεί η υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου :

α) ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, αποκλειοµένης
οιασδήποτε εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.
Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών,

β) το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει συστάσεις.
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ΤΜΗΜΑ 4

ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο ΙΙΙ-182

1. Η Ένωση συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας
τη δράση τους. Σέβεται πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο της
διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και την πολιτιστική και
γλωσσική τους πολυµορφία.

Η Ένωση συµβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών επιδιώξεων στο χώρο του αθλητισµού,
δεδοµένης της κοινωνικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας του.

2. Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο :

α) να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, µέσω ιδίως της εκµάθησης και της
διάδοσης των γλωσσών των κρατών µελών,

β) να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, µεταξύ άλλων και µέσω της
ακαδηµαϊκής αναγνώρισης διπλωµάτων και περιόδων σπουδών,

γ) να προωθεί τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,

δ) να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά προβλήµατα των
εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών,

ε) να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων καθώς και οργανωτών κοινωνικοµορφωτικών
δραστηριοτήτων και να ενθαρρύνει τη συµµετοχή των νέων στο δηµοκρατικό βίο της
Ευρώπης,

στ) να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως,

ζ) να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισµού, προάγοντας το αδιάβλητο των
πρωταθληµάτων και τη συνεργασία µεταξύ των αθλητικών φορέων, καθώς και
προστατεύοντας τη σωµατική και ηθική ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των νέων αθλητών.

3. Η Ένωση και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και αρµόδιους διεθνείς
οργανισµούς σε θέµατα παιδείας, και ειδικότερα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης.

4. Προκειµένου να προωθηθεί η υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου :

α) ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, αποκλειοµένης
οιασδήποτε εναρµόνισης των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.
Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή,

β) το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει συστάσεις.
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Άρθρο ΙΙΙ-183

1. Η Ένωση εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και
συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών µελών, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των
κρατών µελών για το περιεχόµενο και την οργάνωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

2. Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο :

α) να διευκολύνει την προσαρµογή στις µεταλλαγές της βιοµηχανίας, ιδίως µέσω της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και του επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού,

β) να βελτιώνει την αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, για να
διευκολύνεται η επαγγελµατική ένταξη και επανένταξη στην αγορά της εργασίας,

γ) να διευκολύνει την πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και να ενισχύει την
κινητικότητα των εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων και ιδίως των νέων,

δ) να τονώνει τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων στον τοµέα
της κατάρτισης,

ε) να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά προβλήµατα των
συστηµάτων κατάρτισης των κρατών µελών.

3. Η Ένωση και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τρίτες χώρες και αρµόδιους διεθνείς
οργανισµούς σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

4. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, αποκλειοµένης οιασδήποτε εναρµόνισης των νοµοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών. Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή
των Περιφερειών και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
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ΤΜΗΜΑ 5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο ΙΙΙ-184

1. Η Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών προκειµένου να ενισχύεται η
αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές ή
καταστροφές που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα στο εσωτερικό της Ένωσης.

Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο :

α) να υποστηρίζει και να συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την πρόληψη των κινδύνων, την προπαρασκευή των φορέων
πολιτικής προστασίας στα κράτη µέλη και την επέµβαση σε περιπτώσεις φυσικών ή
ανθρωπογενών καταστροφών,

β) να προωθεί την ταχεία και αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των εθνικών υπηρεσιών
πολιτικής προστασίας,

γ) να ευνοεί τη συνοχή των δράσεων που αναλαµβάνονται σε διεθνές επίπεδο στον τοµέα της
πολιτικής προστασίας.

2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να επιτευχθούν
οι στόχοι της παραγράφου 1, αποκλειοµένης οιασδήποτε εναρµόνισης των νοµοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.
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ΤΜΗΜΑ 6

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο ΙΙΙ-185

1. Η αποτελεσµατική εφαρµογή του δικαίου της Ένωσης από τα κράτη µέλη, που είναι
ουσιώδους σηµασίας για την καλή λειτουργία της Ένωσης, αντιµετωπίζεται ως θέµα κοινού
ενδιαφέροντος.

2. Η Ένωση µπορεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών µελών για τη βελτίωση της
διοικητικής τους ικανότητας να εφαρµόζουν τη νοµοθεσία της Ένωσης. Η υποστήριξη αυτή µπορεί
να περιλαµβάνει τη διευκόλυνση των ανταλλαγών πληροφοριών και δηµοσίων υπαλλήλων, καθώς
και την υποστήριξη προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί
να υποχρεωθεί να προσφύγει στην υποστηρικτική αυτή δράση. Ευρωπαϊκός νόµος θεσπίζει τα
αναγκαία για το σκοπό αυτό µέτρα, αποκλειοµένης οιασδήποτε εναρµόνισης των νοµοθετικών και
κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την υποχρέωση των κρατών µελών να εφαρµόζουν το δίκαιο της
Ένωσης, ούτε τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής. ∆εν θίγει επίσης άλλες διατάξεις του
Συντάγµατος που προβλέπουν διοικητική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και
µεταξύ αυτών και της Ένωσης.
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TITΛΟΣ IV

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΩΝ

Άρθρο ΙΙΙ-186

Οι µη ευρωπαϊκές χώρες και εδάφη που διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις µε τη ∆ανία, τη Γαλλία, τις
Κάτω Χώρες και το Ηνωµένο Βασίλειο είναι συνδεδεµένες µε την Ένωση. Αυτές οι χώρες και τα
εδάφη, που αναφέρονται ακολούθως ως «χώρες και εδάφη», απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ*.

Σκοπός της σύνδεσης είναι η προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χωρών και
εδαφών και η δηµιουργία στενών οικονοµικών σχέσεων µεταξύ αυτών και της Ένωσης στο σύνολό
της.

Η σύνδεση οφείλει κατά πρώτο λόγο να εξυπηρετεί τα συµφέροντα των κατοίκων των εν λόγω
χωρών και εδαφών και να προάγει την ευηµερία τους, ώστε να οδηγηθούν στην οικονοµική,
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη που επιδιώκουν.

Άρθρο ΙΙΙ-187

Η σύνδεση έχει τους εξής σκοπούς :

α) τα κράτη µέλη εφαρµόζουν στις εµπορικές τους συναλλαγές µε τις χώρες και εδάφη το
καθεστώς που διέπει τις µεταξύ τους σχέσεις δυνάµει του Συντάγµατος,

β) κάθε χώρα ή έδαφος εφαρµόζει στις εµπορικές του συναλλαγές µε τα κράτη µέλη και τις
άλλες χώρες και εδάφη το καθεστώς που εφαρµόζει έναντι του ευρωπαϊκού κράτους µε το
οποίο διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις,

γ) τα κράτη µέλη συµβάλλουν στις επενδύσεις που απαιτεί η προοδευτική ανάπτυξη των εν
λόγω χωρών και εδαφών,

δ) η συµµετοχή σε διαγωνισµούς και προµήθειες, για επενδύσεις που χρηµατοδοτούνται από την
Ένωση, είναι ελεύθερη επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν την
ιθαγένεια ενός των κρατών µελών ή των χωρών και εδαφών,

ε) στις σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών και των χωρών και εδαφών, το δικαίωµα
εγκατάστασης υπηκόων και εταιρειών ρυθµίζεται χωρίς διακρίσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις
και διαδικασίες που προβλέπονται στο υποτµήµα που αφορά το δικαίωµα εγκατάστασης, µε
την επιφύλαξη των ειδικών µέτρων που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου ΙΙΙ-191.

                                                
* Το Παράρτηµα αυτό, που αντιστοιχεί στο Παράρτηµα ΙΙ της ΣΕΚ, θα καταρτισθεί αργότερα.
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Άρθρο ΙΙΙ-188

1. Απαγορεύονται οι δασµοί κατά την εισαγωγή στα κράτη µέλη εµπορευµάτων καταγόµενων
από τις χώρες και εδάφη, σύµφωνα µε την απαγόρευση των δασµών µεταξύ κρατών µελών, όπως
προβλέπεται στο Σύνταγµα.

2. Οι εισαγωγικοί δασµοί κάθε χώρας και εδάφους επί προϊόντων των κρατών µελών και των
άλλων χωρών και εδαφών απαγορεύονται σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-38.

3. Ωστόσο, οι χώρες και εδάφη µπορούν να επιβάλλουν δασµούς που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της ανάπτυξης και της εκβιοµηχάνισης τους ή δασµούς ταµιευτικού χαρακτήρα που έχουν
ως σκοπό τη χρηµατοδότηση του προϋπολογισµού τους.

Οι δασµοί που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν µπορούν να υπερβαίνουν εκείνους που ισχύουν
για τις εισαγωγές των προϊόντων των προερχοµένων από το κράτος µέλος µε το οποίο κάθε χώρα ή
έδαφος διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις.

4. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται επί των χωρών και εδαφών που, λόγω ιδιαίτερων διεθνών
υποχρεώσεων, εφαρµόζουν ήδη δασµολόγιο χωρίς διακρίσεις.

5. Η επιβολή ή η τροποποίηση δασµών για εµπορεύµατα που εισάγονται στις χώρες και εδάφη
δεν επιτρέπεται να οδηγεί, νοµικά ή πραγµατικά, σε άµεση ή έµµεση διάκριση µεταξύ των
εισαγωγών των προερχοµένων από τα διάφορα κράτη µέλη.

Άρθρο ΙΙΙ-189

Αν, κατά την εφαρµογή του άρθρου ΙΙΙ-188, παράγραφος 1, το ύψος των δασµών που ισχύουν κατά
την εισαγωγή εντός χώρας ή εδάφους για τα εµπορεύµατα που προέρχονται από τρίτη χώρα είναι
ικανό να προκαλέσει εκτροπές του εµπορίου εις βάρος κράτους µέλους, το κράτος τούτο δύναται
να ζητήσει από την Επιτροπή να προτείνει στα άλλα κράτη µέλη να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για
την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής.

Άρθρο ΙΙΙ-190

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τη δηµόσια υγεία, τη δηµόσια ασφάλεια και τη
δηµόσια τάξη, η ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζοµένων των χωρών και εδαφών εντός των
κρατών µελών και των εργαζοµένων των κρατών µελών εντός των χωρών και εδαφών διέπεται από
µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου ΙΙΙ-191.
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Άρθρο ΙΙΙ-191

Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει οµόφωνα, µε βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε στα
πλαίσια της σύνδεσης των χωρών και εδαφών µε την Ένωση, ευρωπαϊκούς κανονισµούς και
αποφάσεις σχετικά µε τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις και τη διαδικασία για τη σύνδεση των χωρών και
εδαφών µε την Ένωση.

Άρθρο ΙΙΙ-192

Τα άρθρα ΙΙΙ-186 έως ΙΙΙ-191 ισχύουν και για τη Γροιλανδία, µε την επιφύλαξη των ειδικών
διατάξεων που περιέχονται στο Πρωτόκολλο σχετικά µε το ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρµόζεται
στη Γροιλανδία.
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ΤΙΤΛΟΣ V

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ Ι

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο ΙΙΙ-193

1. Η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώµονα, και σχεδιάζεται µε στόχο να
προωθεί στο ευρύτερο παγκόσµιο πλαίσιο, τις αξίες που έχουν εµπνεύσει τη δηµιουργία, την
ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της : τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουµενικότητα και το
αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, το σεβασµό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και αλληλεγγύης και το σεβασµό του διεθνούς
δικαίου σύµφωνα µε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.

Η Ένωση προσπαθεί να αναπτύσσει σχέσεις και να δηµιουργεί εταιρικές σχέσεις µε τρίτες χώρες
και διεθνείς, περιφερειακούς ή παγκόσµιους οργανισµούς που συµµερίζονται τις αξίες αυτές.
Προωθεί πολυµερείς λύσεις σε κοινά προβλήµατα, ιδίως στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών.

2. Η Ένωση καθορίζει και εφαρµόζει κοινές πολιτικές και δράσεις και εργάζεται για την
επίτευξη υψηλού βαθµού συνεργασίας σε όλους τους τοµείς των διεθνών σχέσεων, µε στόχο :

α) τη διαφύλαξη των κοινών αξιών, των θεµελιωδών συµφερόντων, της ασφάλειας, της
ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας της Ένωσης,

β) την εδραίωση και στήριξη της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων
δικαιωµάτων και των αρχών του διεθνούς δικαίου,

γ) τη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των διενέξεων και την ενίσχυση της διεθνούς
ασφάλειας, σύµφωνα µε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών,

δ) την προώθηση, στις αναπτυσσόµενες χώρες, µιας βιώσιµης ανάπτυξης από οικονοµική,
κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, µε πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας,

ε) την προώθηση της ενσωµάτωσης όλων των χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, µεταξύ άλλων
και µέσω της σταδιακής κατάργησης των περιορισµών του διεθνούς εµπορίου,

στ) τη συµβολή στην ανάπτυξη διεθνών µέτρων για τη διαφύλαξη και τη βελτίωση της ποιότητας
του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των παγκόσµιων φυσικών πόρων, µε στόχο τη
διασφάλιση βιώσιµης ανάπτυξης,

ζ) την παροχή συνδροµής σε πληθυσµούς, χώρες και περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικές ή
ανθρωπογενείς καταστροφές, και

η) την προώθηση ενός διεθνούς συστήµατος βασιζόµενου σε ενισχυµένη πολυµερή συνεργασία
και χρηστή παγκόσµια διακυβέρνηση.
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3. Η Ένωση τηρεί τις αρχές και τους στόχους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 κατά
τη διαµόρφωση και εφαρµογή της εξωτερικής δράσης της στους διάφορους τοµείς που καλύπτονται
από τον παρόντα Τίτλο, καθώς και κατά τη διαµόρφωση και εφαρµογή των εξωτερικών πτυχών
των άλλων πολιτικών της.

Η Ένωση µεριµνά για τη συνοχή µεταξύ των διαφόρων τοµέων της εξωτερικής της δράσης και
µεταξύ των αυτών και των άλλων πολιτικών της. Το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή,
επικουρούµενοι από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης, εξασφαλίζουν αυτή τη συνοχή και
συνεργάζονται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο III-194

1. Βάσει των αρχών και των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-193, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καθορίζει τα στρατηγικά συµφέροντα και στόχους της Ένωσης.

Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ως προς τα στρατηγικά συµφέροντα και
στόχους της Ένωσης αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας καθώς και
άλλους τοµείς που εµπίπτουν στην εξωτερική δράση της Ένωσης. Μπορούν να αφορούν τις σχέσεις
της Ένωσης µε µια χώρα ή µια περιοχή, ή να έχουν θεµατική προσέγγιση. Προσδιορίζουν τη
διάρκειά τους και τα µέσα που πρέπει να παράσχουν η Ένωση και τα κράτη µέλη.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα µετά από σύσταση του Συµβουλίου των
Υπουργών, η οποία εγκρίνεται από αυτό σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που προβλέπονται για κάθε
τοµέα. Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου υλοποιούνται σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες από το Σύνταγµα διαδικασίες.

2. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης, όσον αφορά τα θέµατα της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, και η Επιτροπή, όσον αφορά τους άλλους τοµείς εξωτερικής
δράσης, µπορούν να υποβάλλουν στο Συµβούλιο των Υπουργών κοινές προτάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο ΙΙΙ-195

1. Η Ένωση, στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής της δράσης, καθορίζει και
εφαρµόζει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας η οποία καλύπτει όλους τους τοµείς
της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

2. Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφύλακτα την κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφάλειας, µε πνεύµα πίστης και αµοιβαίας αλληλεγγύης.

Τα κράτη µέλη εργάζονται από κοινού για την ενίσχυση και ανάπτυξη της αµοιβαίας πολιτικής
τους αλληλεγγύης. Απέχουν από κάθε δράση αντίθετη προς τα συµφέροντα της Ένωσης ή ικανή να
θίξει την αποτελεσµατικότητά της ως συνεκτικής δύναµης στις διεθνείς σχέσεις.

Το Συµβούλιο των Υπουργών και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης µεριµνούν για την τήρηση
αυτών των αρχών.

3. Η Ένωση ασκεί την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας :

α) καθορίζοντας τους γενικούς προσανατολισµούς,

β) εκδίδοντας ευρωπαϊκές αποφάσεις που αφορούν :
i) τις δράσεις της Ένωσης,
ii) τις θέσεις της Ένωσης,
iii) την εφαρµογή των δράσεων και θέσεων,

γ) και ενισχύοντας τη συστηµατική συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών κατά την άσκηση
της πολιτικής τους.

Άρθρο ΙΙΙ-196

1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθορίζει τους γενικούς προσανατολισµούς της κοινής εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων που έχουν συνέπειες στην
άµυνα.

Εάν αυτό επιβάλλεται από τις διεθνείς εξελίξεις, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
συγκαλεί έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τον καθορισµό των στρατηγικών
κατευθυντήριων γραµµών της πολιτικής της Ένωσης ως προς αυτές τις εξελίξεις.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει τις αναγκαίες ευρωπαϊκές αποφάσεις για τον
καθορισµό και την εφαρµογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, βάσει των
γενικών προσανατολισµών και στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών που καθορίζει το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
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Άρθρο ΙΙΙ-197

1. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης, ο οποίος προεδρεύει του Συµβουλίου των Υπουργών
Εξωτερικών, συµβάλλει µε τις προτάσεις του στη διαµόρφωση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας και διασφαλίζει την εφαρµογή των ευρωπαϊκών αποφάσεων που εκδίδουν το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών.

2. Για τα θέµατα που εµπίπτουν στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η
Ένωση εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης, ο οποίος διεξάγει τον πολιτικό
διάλογο εξ ονόµατος της Ένωσης και εκφράζει τη θέση της στους διεθνείς οργανισµούς και στις
διεθνείς διασκέψεις.

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης επικουρείται
από µια ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Η υπηρεσία αυτή συνεργάζεται στενά µε τις
διπλωµατικές υπηρεσίες των κρατών µελών1.

Άρθρο ΙΙΙ-198

1. Όταν µια διεθνής κατάσταση απαιτεί επιχειρησιακή δράση εκ µέρους της Ένωσης, το
Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει τις αναγκαίες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές
προσδιορίζουν τους στόχους, το εύρος, τα µέσα που πρέπει να τεθούν στη διάθεση της Ένωσης,
καθώς και τις προϋποθέσεις εφαρµογής της δράσης και, εφόσον είναι απαραίτητο, τη διάρκειά της.

Σε περίπτωση αλλαγής των περιστάσεων µε σαφή επίπτωση στο θέµα το οποίο αποτελεί
αντικείµενο ευρωπαϊκής απόφασης, το Συµβούλιο των Υπουργών αναθεωρεί τις αρχές και τους
στόχους αυτής της δράσης και εκδίδει τις αναγκαίες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Η ευρωπαϊκή απόφαση
για τη δράση της Ένωσης εξακολουθεί να ισχύει επί όσο διάστηµα το Συµβούλιο των Υπουργών
δεν έχει εκδώσει νέα απόφαση.

2. Αυτές οι ευρωπαϊκές αποφάσεις δεσµεύουν τα κράτη µέλη όσον αφορά τις θέσεις που
υιοθετούν και τη διεξαγωγή της δράσης τους.

3. Κάθε εθνική θέση ή δράση η οποία σχεδιάζεται στα πλαίσια ευρωπαϊκής απόφασης δυνάµει
της παραγράφου 1 γνωστοποιείται µέσα σε προθεσµίες οι οποίες επιτρέπουν, εάν είναι αναγκαίο,
προηγούµενη συνεννόηση στα πλαίσια του Συµβουλίου των Υπουργών. Η υποχρέωση της
προηγούµενης ενηµέρωσης δεν εφαρµόζεται στις διατάξεις που αποτελούν απλή µεταφορά
ευρωπαϊκών αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο.

4. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης που συνδέεται µε µεταβολή της κατάστασης και ελλείψει
νέας ευρωπαϊκής απόφασης, τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν επειγόντως τα µέτρα που
επιβάλλονται στα πλαίσια των γενικών στόχων της ευρωπαϊκής απόφασης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως το Συµβούλιο των Υπουργών
για τα ληφθέντα µέτρα.

                                                
1 Βλ. τη δήλωση για τη δηµιουργία ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης.
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5. Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών σε κράτος µέλος κατά την εφαρµογή ευρωπαϊκής
απόφασης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, το συγκεκριµένο κράτος µέλος προσφεύγει στο
Συµβούλιο των Υπουργών το οποίο τις συζητά και αναζητεί τις κατάλληλες λύσεις. Οι λύσεις αυτές
δεν µπορούν να αντιβαίνουν στους στόχους της απόφασης, ούτε να βλάπτουν την
αποτελεσµατικότητά της.

Άρθρο ΙΙΙ-199

Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν τη στάση της
Ένωσης επί συγκεκριµένου ζητήµατος γεωγραφικής ή θεµατικής φύσεως. Τα κράτη µέλη
µεριµνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να είναι συµβατές µε τις θέσεις της Ένωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-200

1. Κάθε κράτος µέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης, ή ο Υπουργός Εξωτερικών της
Ένωσης µε την υποστήριξη της Επιτροπής, µπορεί να προσφεύγει στο Συµβούλιο των Υπουργών
για κάθε θέµα που αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και να του
υποβάλλει προτάσεις.

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ταχεία λήψη απόφασης, ο Υπουργός Εξωτερικών της
Ένωσης συγκαλεί, είτε αυτεπαγγέλτως είτε µετά από σχετική αίτηση κράτους µέλους, έκτακτη
σύνοδο του Συµβουλίου των Υπουργών, εντός προθεσµίας σαράντα οκτώ ωρών ή, σε περίπτωση
απόλυτης ανάγκης, εντός βραχύτερου διαστήµατος.

Άρθρο ΙΙΙ-201

1. Οι αναφερόµενες στο παρόν κεφάλαιο ευρωπαϊκές αποφάσεις εκδίδονται οµόφωνα από το
Συµβούλιο των Υπουργών. Οι αποχές µελών τα οποία είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται δεν
εµποδίζουν τη θέσπιση αυτών των αποφάσεων.

Σε περίπτωση αποχής κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, ένα µέλος του Συµβουλίου των Υπουργών
δύναται να συνοδεύσει την αποχή του µε τυπική δήλωση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν
υποχρεούται να εφαρµόσει την ευρωπαϊκή απόφαση, αλλά αποδέχεται ότι αυτή δεσµεύει την
Ένωση. Εκφράζοντας πνεύµα αµοιβαίας αλληλεγγύης, το εν λόγω κράτος µέλος απέχει από
οποιαδήποτε δράση, η οποία ενδέχεται να αντιτίθεται ή να εµποδίζει τη δράση της Ένωσης που
βασίζεται σε αυτή την απόφαση, ενώ τα άλλα κράτη µέλη σέβονται την θέση του. Εάν τα µέλη του
Συµβουλίου των Υπουργών που συνόδευσαν την αποχή τους µε τέτοια δήλωση αντιπροσωπεύουν
τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών µελών και ο πληθυσµός τους αντιστοιχεί στο ένα τρίτο
τουλάχιστον του πληθυσµού της Ένωσης, η απόφαση δεν εκδίδεται.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1, το Συµβούλιο των Υπουργών
αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία :

α) όταν εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις που αφορούν δράσεις και θέσεις της Ένωσης βάσει
ευρωπαϊκής απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που αφορά τα στρατηγικά συµφέροντα
και τους στόχους της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-194 παράγραφος 1,

β) όταν εκδίδει απόφαση σχετικά µε δράση ή θέση της Ένωσης βάσει πρότασης του Υπουργού
Εξωτερικών της Ένωσης, µετά από συγκεκριµένο αίτηµα που υπέβαλε σε αυτόν το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, εξ ιδίας πρωτοβουλίας ή µε πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών
της Ένωσης,
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γ) όταν εκδίδει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή απόφαση για την εφαρµογή δράσης ή θέσης της
Ένωσης,

δ) όταν εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση για το διορισµό ειδικού εντεταλµένου σύµφωνα µε το
άρθρο ΙΙΙ-203.

Εάν µέλος του Συµβουλίου των Υπουργών δηλώσει ότι, για ζωτικούς και δεδηλωµένους λόγους
εθνικής πολιτικής, προτίθεται να αντιταχθεί στη θέσπιση ευρωπαϊκής απόφασης η οποία πρόκειται
να εκδοθεί µε ειδική πλειοψηφία, δεν διεξάγεται ψηφοφορία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης
αναζητεί, σε στενή διαβούλευση µε το συγκεκριµένο κράτος µέλος, λύση αποδεκτή από αυτό. Εάν
δεν το επιτύχει, το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να ζητήσει την
παραποµπή του θέµατος στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ώστε να ληφθεί οµοφώνως απόφαση.

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει οµόφωνα ότι το Συµβούλιο των Υπουργών
αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία σε περιπτώσεις άλλες από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 2.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν ισχύουν για αποφάσεις µε στρατιωτικές συνέπειες ή µε συνέπειες
στην άµυνα.

Άρθρο ΙΙΙ-202

1. Όταν η Ένωση έχει καθορίσει κοινή προσέγγιση κατά την έννοια του άρθρου Ι-39,
παράγραφος 5, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης και οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών
µελών συντονίζουν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του Συµβουλίου των Υπουργών.

2. Οι διπλωµατικές αποστολές των κρατών µελών και οι αντιπροσωπίες της Ένωσης
συνεργάζονται µεταξύ τους στις τρίτες χώρες και στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών και
συµβάλλουν στη διαµόρφωση και στην υλοποίηση κοινής προσέγγισης.

Άρθρο ΙΙΙ-203

Το Συµβούλιο των Υπουργών, όταν το κρίνει απαραίτητο, διορίζει, µε πρωτοβουλία του Υπουργού
Εξωτερικών της Ένωσης, ειδικό εντεταλµένο στον οποίο αναθέτει εντολή που συνδέεται µε
συγκεκριµένα θέµατα πολιτικής. Ο ειδικός εντεταλµένος ασκεί την εντολή του υπό την εξουσία του
Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-204

Η Ένωση δύναται να συνάπτει συµφωνίες µε ένα ή περισσότερα κράτη ή διεθνείς οργανισµούς
κατ� εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο
ΙΙΙ-227.
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Άρθρο ΙΙΙ-205

1. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης ζητά τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον
αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, και µεριµνά ώστε
να λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται τακτικά
από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης για τις εξελίξεις της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας. Οι
ειδικοί εντεταλµένοι µπορούν να συµµετέχουν στην ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να απευθύνει ερωτήσεις ή να διατυπώνει συστάσεις προς
το Συµβούλιο των Υπουργών και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης. ∆ιεξάγει δύο φορές το
χρόνο συζήτηση για την πρόοδο που σηµειώνεται στην εφαρµογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας.

Άρθρο ΙΙΙ-206

1. Τα κράτη µέλη συντονίζουν τη δράση τους στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών και στις
διεθνείς διασκέψεις. Υποστηρίζουν, στα πλαίσια αυτά, τις θέσεις της Ένωσης. Η οργάνωση αυτού
του συντονισµού εξασφαλίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης.

Στους διεθνείς οργανισµούς και στις διεθνείς διασκέψεις στις οποίες δεν συµµετέχουν όλα τα κράτη
µέλη, τα κράτη µέλη που συµµετέχουν υποστηρίζουν τις θέσεις της Ένωσης.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 και του άρθρου ΙΙΙ-198, παράγραφος 3, τα κράτη µέλη
που εκπροσωπούνται σε διεθνείς οργανισµούς ή διεθνείς διασκέψεις όπου δεν συµµετέχουν όλα τα
κράτη µέλη, ενηµερώνουν τα κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν καθώς και τον Υπουργό
Εξωτερικών της Ένωσης για κάθε ζήτηµα κοινού ενδιαφέροντος.

Τα κράτη µέλη που είναι επίσης µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών
συνεννοούνται µεταξύ τους και ενηµερώνουν πλήρως τα άλλα κράτη µέλη καθώς και τον Υπουργό
Εξωτερικών της Ένωσης. Τα κράτη µέλη που είναι µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας
υπερασπίζονται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τις θέσεις και τα συµφέροντα της
Ένωσης, µε την επιφύλαξη των ευθυνών τους δυνάµει των διατάξεων του Καταστατικού Χάρτη
των Ηνωµένων Εθνών.

Όταν η Ένωση έχει καθορίσει θέση ως προς ένα θέµα της ηµερήσιας διάταξης του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, τα κράτη µέλη που είναι µέλη του ζητούν να κληθεί ο Υπουργός
Εξωτερικών της Ένωσης για να παρουσιάσει τη θέση της Ένωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-207

Οι διπλωµατικές και προξενικές αποστολές των κρατών µελών και οι αντιπροσωπίες της Ένωσης
σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς διασκέψεις, καθώς και οι αντιπροσωπίες τους σε διεθνείς
οργανισµούς, συνεργάζονται προκειµένου να εξασφαλίζεται η τήρηση και η εφαρµογή των
ευρωπαϊκών αποφάσεων που αφορούν θέσεις και δράσεις της Ένωσης που έχει θεσπίσει το
Συµβούλιο των Υπουργών. Εντείνουν τη συνεργασία τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες και
προβαίνοντας σε κοινές αξιολογήσεις.
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Συµβάλλουν στην εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου Ι-8, παράγραφος 2, σχετικά µε τα
δικαιώµατα προστασίας των ευρωπαίων πολιτών στο έδαφος τρίτης χώρας, καθώς και στην
εφαρµογή των µέτρων που θεσπίζονται κατ� εφαρµογή του άρθρου ΙΙΙ-11.

Άρθρο ΙΙΙ-208

Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-247, µια Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας παρακολουθεί τη
διεθνή κατάσταση στους τοµείς που εµπίπτουν στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας και συµβάλλει στον καθορισµό των πολιτικών διατυπώνοντας γνώµες απευθυνόµενες
στο Συµβούλιο των Υπουργών, κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου των Υπουργών ή του
Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, ή µε δική της πρωτοβουλία. Η Επιτροπή Πολιτικής και
Ασφάλειας εποπτεύει επίσης την εφαρµογή των συµφωνηµένων πολιτικών, µε την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης.

Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας ασκεί, υπό την ευθύνη
του Συµβουλίου των Υπουργών και του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, τον πολιτικό έλεγχο
και τη στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο
ΙΙΙ-210.

Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί, για τους σκοπούς µιας επιχείρησης διαχείρισης κρίσεως και
καθ� όλη τη διάρκειά της, όπως καθορίζονται από το Συµβούλιο των Υπουργών, να εξουσιοδοτεί
την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα για τον πολιτικό
έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της επιχείρησης.

Άρθρο ΙΙΙ-209

Η εφαρµογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας δεν θίγει τις αρµοδιότητες
που αναφέρονται στα άρθρα Ι-12 έως Ι-14, και Ι-16. Οµοίως, η εφαρµογή των πολιτικών που
αναφέρονται στα άρθρα αυτά δεν θίγει την αρµοδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο Ι-15.

Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να ελέγχει την τήρηση του παρόντος άρθρου.
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ΤΜΗΜΑ 1

ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ

Άρθρο ΙΙΙ-210

1. Οι αποστολές που αναφέρονται στο άρθρο Ι-40 παράγραφος 1, κατά τις οποίες η Ένωση
µπορεί να προσφεύγει σε στρατιωτικά και µη στρατιωτικά µέσα, περιλαµβάνουν τις κοινές δράσεις
αφοπλισµού, τις ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές διάσωσης, τις αποστολές µε στόχο την
παροχή συµβουλών και αρωγής επί στρατιωτικών θεµάτων, τις αποστολές πρόληψης των
συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης, την επέµβαση µάχιµων δυνάµεων στη διαχείριση των
κρίσεων, µεταξύ άλλων µε αποστολές αποκατάστασης της ειρήνης, και τις επιχειρήσεις
σταθεροποίησης µετά το τέλος των συγκρούσεων. Όλες αυτές οι αποστολές µπορούν να
συµβάλλουν στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας, µεταξύ άλλων µε τη στήριξη τρίτων χωρών
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στο έδαφός τους.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών θεσπίζει οµόφωνα ευρωπαϊκές αποφάσεις σχετικά µε τις
αποστολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ορίζοντας το στόχο και την εµβέλειά τους καθώς
και τους γενικούς κανόνες εφαρµογής τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης, υπό την εξουσία
του Συµβουλίου των Υπουργών και σε στενή και διαρκή επαφή µε την Επιτροπή Πολιτικής και
Ασφάλειας, µεριµνά για το συντονισµό των µη στρατιωτικών και στρατιωτικών πτυχών των
αποστολών αυτών.

Άρθρο ΙΙΙ-211

1. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αποφάσεων που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-210, το
Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αποστολής σε οµάδα κρατών µελών
που διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες και επιθυµούν να δεσµευθούν σχετικά. Τα εν λόγω κράτη
µέλη, µε τη συµµετοχή του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, συµφωνούν µεταξύ τους ως προς
τη διαχείριση της αποστολής.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών ενηµερώνεται τακτικά από τα κράτη µέλη που συµµετέχουν
στην εκτέλεση της αποστολής όσον αφορά την πρόοδό της. Ειδοποιείται αµέσως από τα εν λόγω
κράτη µέλη όταν προκύπτουν νέες σηµαντικές συνέπειες από την εκτέλεση της αποστολής ή
απαιτείται τροποποίηση του στόχου, της εµβέλειας ή των κανόνων εφαρµογής που εγκρίθηκαν από
το Συµβούλιο των Υπουργών δυνάµει του άρθρου ΙΙΙ-210. Στις περιπτώσεις αυτές, το Συµβούλιο
των Υπουργών εκδίδει τις απαιτούµενες ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Άρθρο ΙΙΙ-212

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Εξοπλισµού, Έρευνας και Στρατιωτικών ∆υνατοτήτων, που
τίθεται υπό την εξουσία του Συµβουλίου των Υπουργών, έχει ως έργο :

α) τη συµβολή στον καθορισµό των στόχων στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών µελών και
στην αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη όσον
αφορά τις δυνατότητες,

β) την προώθηση της εναρµόνισης των επιχειρησιακών αναγκών και της υιοθέτησης
αποτελεσµατικών και συµβατών µεθόδων προµηθειών,
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γ) την υποβολή προτάσεων για πολυµερή σχέδια προς εκπλήρωση των στόχων από άποψη
στρατιωτικών δυνατοτήτων και την εξασφάλιση του συντονισµού των προγραµµάτων που
εκτελούν τα κράτη µέλη, καθώς και τη διαχείριση των ειδικότερων προγραµµάτων
συνεργασίας,

δ) τη στήριξη της έρευνας στον τοµέα της αµυντικής τεχνολογίας, το συντονισµό και σχεδιασµό
κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων και µελετών σχετικά µε τεχνικές λύσεις
ανταποκρινόµενες στις µελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες,

ε) τη συµβολή στον προσδιορισµό, και ενδεχοµένως στην εφαρµογή, κάθε χρήσιµου µέτρου για
την ενίσχυση της βιοµηχανικής και τεχνολογικής βάσης του αµυντικού τοµέα και για τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των στρατιωτικών δαπανών.

2. Ο Οργανισµός είναι ανοικτός σε όλα τα κράτη µέλη που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε
αυτόν. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει µε ειδική πλειοψηφία ευρωπαϊκή απόφαση
καθορισµού του καταστατικού, της έδρας και των κανόνων λειτουργίας του Οργανισµού. Στην
απόφαση αυτή λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός πραγµατικής συµµετοχής στις δραστηριότητες του
Οργανισµού. Συνιστώνται ειδικές οµάδες στο εσωτερικό του Οργανισµού, συγκροτούµενες από τα
κράτη µέλη που εκτελούν κοινά σχέδια. Ο Οργανισµός εκτελεί τα καθήκοντά του σε σύνδεση µε
την Επιτροπή αναλόγως των αναγκών.

Άρθρο ΙΙΙ-213

1. Τα κράτη µέλη, τα απαριθµούµενα στο Πρωτόκολλο [τίτλος], τα οποία πληρούν υψηλά
κριτήρια στρατιωτικών δυνατοτήτων και επιθυµούν να αναλάβουν εν προκειµένω αυστηρότερες
δεσµεύσεις για πλέον απαιτητικές αποστολές, καθιερώνουν µεταξύ τους διαρθρωµένη συνεργασία
σύµφωνα µε το άρθρο Ι-40, παράγραφος 6. Τα κριτήρια και οι δεσµεύσεις όσον αφορά την
ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων που έχουν ορίσει τα εν λόγω κράτη µέλη περιλαµβάνονται
στο εν λόγω Πρωτόκολλο.

2. Εφόσον ένα κράτος µέλος επιθυµεί να συµµετάσχει στη συνεργασία αυτή σε µεταγενέστερο
στάδιο, δεχόµενο τις υποχρεώσεις που αυτή επιβάλλει, ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
σχετικά µε την πρόθεσή του. Το Συµβούλιο των Υπουργών συσκέπτεται κατόπιν αιτήµατος του
συγκεκριµένου κράτους µέλους. Μόνον τα µέλη του Συµβουλίου των Υπουργών που εκπροσωπούν
κράτη µέλη που συµµετέχουν στη διαρθρωµένη συνεργασία λαµβάνουν µέρος στην ψηφοφορία.

3. Όταν το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις σχετικά µε το αντικείµενο
της συνεργασίας, µόνον τα µέλη του Συµβουλίου των Υπουργών που εκπροσωπούν κράτη µέλη
που συµµετέχουν στη διαρθρωµένη συνεργασία λαµβάνουν µέρος στις συζητήσεις και στην έκδοση
των εν λόγω αποφάσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης παρίσταται κατά τις συζητήσεις.
Οι αντιπρόσωποι των λοιπών κρατών µελών ενηµερώνονται δεόντως και τακτικά για την εξέλιξη
της διαρθρωµένης συνεργασίας από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης.

4. Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να αναθέτει στα κράτη µέλη που συµµετέχουν στη
συνεργασία αυτή την εκτέλεση, στο πλαίσιο της Ένωσης, αποστολής που προβλέπεται στο άρθρο
ΙΙΙ-210.

5. Χωρίς να κωλύεται η εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων, οι κατάλληλες διατάξεις
σχετικά µε τις ενισχυµένες συνεργασίες εφαρµόζονται στη διαρθρωµένη συνεργασία η οποία
διέπεται από το παρόν άρθρο.



CONV 850/03 164
   EL

Άρθρο ΙΙΙ-214

1. Η στενότερη συνεργασία στον τοµέα της κοινής άµυνας που προβλέπεται στο άρθρο Ι-40,
παράγραφος 7 είναι ανοικτή σε όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης. Ο κατάλογος των κρατών µελών
που συµµετέχουν στη στενότερη συνεργασία περιλαµβάνεται στη δήλωση [τίτλος]. Εάν ένα κράτος
µέλος επιθυµεί να συµµετάσχει στη συνεργασία αυτή σε µεταγενέστερο στάδιο, αποδεχόµενο τις
υποχρεώσεις που αυτή επιβάλλει, ενηµερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και
προσυπογράφει την εν λόγω δήλωση.

2. Το συµµετέχον στη συνεργασία κράτος µέλος που δέχεται ένοπλη επίθεση στο έδαφός του
ενηµερώνει τα λοιπά συµµετέχοντα κράτη για την κατάσταση και µπορεί να ζητήσει τη βοήθεια και
την αρωγή τους. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη συνέρχονται σε επίπεδο Υπουργών, οι οποίοι
επικουρούνται από τους αντιπροσώπους των κρατών µελών στην Επιτροπή Πολιτικής και
Ασφάλειας και στη Στρατιωτική Επιτροπή.

3. Το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών ενηµερώνεται αµέσως για κάθε ένοπλη
επίθεση καθώς και για τα επακόλουθα µέτρα.

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει, για τα κράτη µέλη τα οποία αφορά, τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού.
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ΤΜΗΜΑ 2

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ΙΙΙ-215

1. Οι διοικητικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγονται για τα Όργανα οι διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Ένωσης.

2. Οι λειτουργικές δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων
βαρύνουν επίσης τον προϋπολογισµό της Ένωσης, πλην των δαπανών που οφείλονται σε
επιχειρήσεις που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άµυνα και των περιπτώσεων όπου
το Συµβούλιο των Υπουργών λαµβάνει διαφορετική απόφαση.

Στις περιπτώσεις που οι δαπάνες δεν καταλογίζονται στον προϋπολογισµό της Ένωσης, αυτές
βαρύνουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την κλείδα Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, εκτός εάν το
Συµβούλιο των Υπουργών λάβει διαφορετική απόφαση. Όσον αφορά τις δαπάνες που οφείλονται
σε ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην άµυνα, τα κράτη µέλη των οποίων
οι αντιπρόσωποι στο Συµβούλιο των Υπουργών προέβησαν σε τυπική δήλωση δυνάµει του
άρθρου ΙΙΙ-201, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, δεν υποχρεούνται να συµβάλουν στη
χρηµατοδότησή τους.

3. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία ορίζονται ειδικές
διαδικασίες προκειµένου να εξασφαλισθεί η ταχεία πρόσβαση στις πιστώσεις του προϋπολογισµού
της Ένωσης που προορίζονται για την επείγουσα χρηµατοδότηση πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και ιδίως των προπαρασκευαστικών
ενεργειών εν όψει αποστολής κατά την έννοια του άρθρου Ι-40 παράγραφος 1. Το Συµβούλιο των
Υπουργών αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες ενόψει αποστολής κατά την έννοια του άρθρου Ι-40 παράγραφος
1 που δεν χρεώνονται στον προϋπολογισµό της Ένωσης χρηµατοδοτούνται από ταµείο εκκίνησης,
το οποίο δηµιουργείται από τις συνεισφορές των κρατών µελών.

Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει µε ειδική πλειοψηφία, µετά από πρόταση του Υπουργού
Εξωτερικών της Ένωσης, ευρωπαϊκές αποφάσεις που θεσπίζουν :

α) τις πρακτικές ρυθµίσεις της σύστασης και χρηµατοδότησης του ταµείου εκκίνησης, ιδίως των
χρηµατοδοτικών ποσών που χορηγούνται στο ταµείο, καθώς και τις πρακτικές ρυθµίσεις της
επιστροφής τους,

β) τις πρακτικές ρυθµίσεις διαχείρισης του ταµείου εκκίνησης,

γ) τις πρακτικές ρυθµίσεις του δηµοσιονοµικού ελέγχου.

Όταν σχεδιάζει αποστολή σύµφωνα µε το άρθρο Ι-40 παράγραφος 1, η οποία δεν µπορεί να
χρεωθεί στον προϋπολογισµό της Ένωσης, το Συµβούλιο των Υπουργών εξουσιοδοτεί τον
Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης να χρησιµοποιήσει το ταµείο αυτό. Ο Υπουργός Εξωτερικών
της Ένωσης υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο των Υπουργών σχετικά µε την εκτέλεση της εντολής
αυτής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο III-216

Η Ένωση, µε τη δηµιουργία τελωνειακής ένωσης µεταξύ των κρατών µελών, επιθυµεί να συµβάλει,
για το κοινό συµφέρον, στην αρµονική ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορίου, στην προοδευτική
κατάργηση των περιορισµών στις διεθνείς συναλλαγές και στις άµεσες ξένες επενδύσεις, και στον
περιορισµό των τελωνειακών και άλλων φραγµών.

Άρθρο III-217

1. Η κοινή εµπορική πολιτική διαµορφώνεται βάσει ενιαίων αρχών, ιδίως όσον αφορά τις
µεταβολές δασµολογικών συντελεστών, τη σύναψη δασµολογικών και εµπορικών συµφωνιών
σχετικά µε τις ανταλλαγές εµπορευµάτων και υπηρεσιών, και τις εµπορικές πτυχές της διανοητικής
ιδιοκτησίας, τις άµεσες ξένες επενδύσεις, την ενοποίηση των µέτρων ελευθέρωσης, την πολιτική
των εξαγωγών, καθώς και τα µέτρα εµπορικής άµυνας, συµπεριλαµβανοµένων όσων λαµβάνονται
σε περιπτώσεις ντάµπινγκ και επιδοτήσεων. Η κοινή εµπορική πολιτική ασκείται στο πλαίσιο των
αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα για την υλοποίηση της
κοινής εµπορικής πολιτικής.

3. Εάν πρέπει να διεξαχθούν διαπραγµατεύσεις και να συναφθούν συµφωνίες µε ένα ή
περισσότερα κράτη ή µε διεθνείς οργανισµούς, εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του άρθρου
ΙΙΙ-227. Η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο Συµβούλιο των Υπουργών, το οποίο την
εξουσιοδοτεί να αρχίσει τις αναγκαίες διαπραγµατεύσεις. Εναπόκειται στο Συµβούλιο των
Υπουργών και την Επιτροπή να µεριµνούν ώστε οι υπό διαπραγµάτευση συµφωνίες να είναι
συµβατές µε τις πολιτικές και τους κανόνες στο εσωτερικό της Ένωσης.

Οι διαπραγµατεύσεις αυτές διεξάγονται από την Επιτροπή σε συνεννόηση µε ειδική επιτροπή που ορίζεται
από το Συµβούλιο των Υπουργών για να την επικουρεί στο έργο αυτό και στο πλαίσιο των οδηγιών που
µπορεί να της απευθύνει το Συµβούλιο των Υπουργών. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στην ειδική
επιτροπή καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων.

4. Για τη διαπραγµάτευση και τη σύναψη συµφωνίας σε τοµείς του εµπορίου υπηρεσιών που
συνεπάγονται µετακίνηση προσώπων και στον τοµέα των εµπορικών πτυχών της διανοητικής
ιδιοκτησίας, το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα όταν η συµφωνία αυτή
περιλαµβάνει διατάξεις για τις οποίες απαιτείται οµοφωνία για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων.

Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει επίσης οµόφωνα για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνιών στον τοµέα του εµπορίου των πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, όταν
υπάρχει κίνδυνος οι υπηρεσίες αυτές να θίξουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυµορφία της
Ένωσης.

Η διαπραγµάτευση και σύναψη διεθνών συµφωνιών στον τοµέα των µεταφορών υπόκεινται στις
διατάξεις του τµήµατος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ και του άρθρου ΙΙΙ-227.
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5. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων που απονέµει το παρόν άρθρο στον τοµέα της εµπορικής
πολιτικής δεν θίγει την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων µεταξύ Ένωσης και κρατών µελών, ούτε
συνεπάγεται εναρµόνιση των νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών στο
µέτρο που το Σύνταγµα αποκλείει µια τέτοια εναρµόνιση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άρθρο III-218

1. Η πολιτική της Ένωσης στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη ασκείται στο πλαίσιο
των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η πολιτική της Ένωσης στον
τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη και οι αντίστοιχες πολιτικές των κρατών µελών
αλληλοσυµπληρώνονται και αλληλοενισχύονται.

Κύριος στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τοµέα αυτό είναι ο περιορισµός και,
µακροπρόθεσµα, η εξάλειψη της φτώχειας. Η Ένωση λαµβάνει υπόψη της τους στόχους της
συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρµογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις
αναπτυσσόµενες χώρες.

2. Η Ένωση και τα κράτη µέλη σέβονται τις υποχρεώσεις και λαµβάνουν υπόψη τους τούς
στόχους που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών και των άλλων αρµόδιων διεθνών
οργανισµών.

Άρθρο III-219

1. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα για την υλοποίηση της
πολιτικής στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, τα οποία µπορούν να αφορούν πολυετή
προγράµµατα συνεργασίας µε αναπτυσσόµενες χώρες ή προγράµµατα µε θεµατική προσέγγιση.

2. Η Ένωση µπορεί να συνάπτει µε τρίτες χώρες και αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς κάθε
είδους συµφωνία χρήσιµη για την επίτευξη των στόχων του άρθρου ΙΙΙ-193. Η διαπραγµάτευση και
η σύναψη των συµφωνιών αυτών πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-227.

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την αρµοδιότητα των κρατών µελών να διεξάγουν διαπραγµατεύσεις
στα πλαίσια διεθνών οργανισµών και να συνάπτουν διεθνείς συµφωνίες.

3. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συµβάλλει, υπό τους όρους που προβλέπονται στο
καταστατικό της, στην εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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Άρθρο III-220

1. Η Ένωση και τα κράτη µέλη, µε στόχο την προαγωγή της συµπληρωµατικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των ενεργειών τους, συντονίζουν τις πολιτικές τους στον τοµέα της
συνεργασίας για την ανάπτυξη και συνεννοούνται για τα προγράµµατα παροχής βοήθειας, µεταξύ
άλλων στα πλαίσια διεθνών οργανισµών και διεθνών διασκέψεων. Μπορούν να αναλαµβάνουν
κοινές δράσεις. Όταν χρειάζεται, τα κράτη µέλη συµβάλλουν στην εφαρµογή των κοινοτικών
προγραµµάτων παροχής βοήθειας.

2. Η Επιτροπή µπορεί να αναλαµβάνει κάθε χρήσιµη πρωτοβουλία για την προώθηση του
συντονισµού που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

3. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη µέλη συνεργάζονται
µε τρίτες χώρες και αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο III-221

1. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του Συντάγµατος, και ιδίως των άρθρων ΙΙΙ-218 έως
ΙΙΙ-220, η Ένωση αναλαµβάνει δράσεις οικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής
συνεργασίας, περιλαµβανοµένης της παροχής συνδροµής, ιδίως χρηµατοοικονοµικής, µε άλλες
τρίτες χώρες πλην των αναπτυσσοµένων. Οι δράσεις αυτές είναι συνεπείς προς την αναπτυξιακή
πολιτική της Ένωσης και διεξάγονται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής της
δράσης. Οι δράσεις της Ένωσης και των κρατών µελών αλληλοσυµπληρώνονται και
αλληλοενισχύονται.

2. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της
παραγράφου 1.

3. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη µέλη συνεργάζονται
µε τρίτες χώρες και αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς. Οι λεπτοµερείς κανόνες της συνεργασίας της
Ένωσης µπορούν να αποτελούν αντικείµενο συµφωνιών µεταξύ της Ένωσης και των
ενδιαφεροµένων τρίτων µερών. Η διαπραγµάτευση και σύναψη των συµφωνιών αυτών γίνεται
σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-227. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα για τις
συµφωνίες σύνδεσης που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-226, παράγραφος 2 καθώς και για τις
συµφωνίες µε τα υποψήφια προς ένταξη στην Ένωση κράτη.

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την αρµοδιότητα των κρατών µελών να διεξάγουν διαπραγµατεύσεις
στο πλαίσιο διεθνών οργανισµών και να συνάπτουν διεθνείς συµφωνίες.

Άρθρο III-222

Όταν η κατάσταση µιας τρίτης χώρας επιβάλλει την επείγουσα παροχή χρηµατοοικονοµικής
συνδροµής από την Ένωση, το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής,
θεσπίζει, τις αναγκαίες ευρωπαϊκές αποφάσεις.
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ΤΜΗΜΑ 3

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Άρθρο III-223

1. Οι δράσεις της Ένωσης στον τοµέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ασκούνται στο πλαίσιο των
αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Οι εν λόγω δράσεις αποσκοπούν στην
έγκαιρη παροχή συνδροµής, βοήθειας και προστασίας στους πληθυσµούς τρίτων χωρών που
πλήττονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, ώστε να αντιµετωπίσουν τις
ανθρωπιστικές ανάγκες που προκύπτουν από αυτές τις διάφορες καταστάσεις. Οι δράσεις της
Ένωσης και των κρατών µελών αλληλοσυµπληρώνονται και αλληλοενισχύονται.

2. Οι δράσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας διεξάγονται σύµφωνα µε τις αρχές του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου, και ιδίως τις αρχές της αµεροληψίας και της αποφυγής διακρίσεων.

3. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα µέτρα µε τα οποία καθορίζεται το πλαίσιο
εντός του οποίου διεξάγονται οι δράσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης.

4. Η Ένωση µπορεί να συνάπτει µε τρίτες χώρες και αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς κάθε
είδους συµφωνία χρήσιµη για την επίτευξη των στόχων του άρθρου ΙΙΙ-193. Η διαπραγµάτευση και
η σύναψη των συµφωνιών αυτών πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-227.

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την αρµοδιότητα των κρατών µελών να διεξάγουν διαπραγµατεύσεις
στο πλαίσιο διεθνών οργανισµών και να συνάπτουν διεθνείς συµφωνίες.

5. Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο για τις κοινές συµβολές των νέων της Ευρώπης
στις ανθρωπιστικές δράσεις της Ένωσης, συγκροτείται ένα Ευρωπαϊκό Σώµα Εθελοντών
Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει το νοµικό καθεστώς και η λειτουργία του
Σώµατος αυτού.

6. Η Επιτροπή µπορεί να αναλαµβάνει κάθε χρήσιµη πρωτοβουλία για την προαγωγή του
συντονισµού των δράσεων της Ένωσης µε εκείνες των κρατών µελών, µε στόχο την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας και της συµπληρωµατικότητας των µηχανισµών παροχής ανθρωπιστικής
βοήθειας της Ένωσης και των κρατών µελών.

7. Η Ένωση µεριµνά ώστε οι ανθρωπιστικές δράσεις της να είναι συντονισµένες και συνεπείς µε
τις δράσεις των διεθνών οργανώσεων και οργανισµών, ιδίως εκείνων που αποτελούν µέρος του
συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο III-224

1. Όταν µια ευρωπαϊκή απόφαση σχετικά µε θέση ή δράση της Ένωσης, η οποία ελήφθη
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας του
κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος Τίτλου, προβλέπει τη µερική ή ολοκληρωτική µείωση ή διακοπή των
οικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών σχέσεων µε µία ή περισσότερες τρίτες χώρες, το Συµβούλιο
των Υπουργών, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία µετά από κοινή πρόταση του Υπουργού
Εξωτερικών της Ένωσης και της Επιτροπής, εκδίδει τους αναγκαίους ευρωπαϊκούς κανονισµούς ή
αποφάσεις, και ενηµερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Στους τοµείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να
λαµβάνει, µε την ίδια διαδικασία, περιοριστικά µέτρα έναντι φυσικών ή νοµικών προσώπων,
οµάδων ή µη κρατικών οντοτήτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Άρθρο III-225

1. Η Ένωση µπορεί να συνάπτει συµφωνίες µε µία ή περισσότερες τρίτες χώρες ή διεθνείς
οργανισµούς όταν το προβλέπει το Σύνταγµα ή όταν η σύναψη συµφωνίας είναι αναγκαία για την
επίτευξη στα πλαίσια των πολιτικών της Ένωσης ενός εκ των στόχων οι οποίοι καθορίζονται από
το Σύνταγµα, όταν προβλέπεται σε νοµοθετική πράξη της Ένωσης ή όταν θίγει εσωτερική πράξη
της Ένωσης.

2. Οι συµφωνίες που συνάπτονται από την Ένωση δεσµεύουν τα Όργανα της Ένωσης και τα
κράτη µέλη.

Άρθρο III-226

1. Η Ένωση µπορεί να συνάπτει συµφωνίες σύνδεσης µε µία ή περισσότερες τρίτες χώρες ή
διεθνείς οργανισµούς. Οι εν λόγω συµφωνίες συνιστούν σύνδεση, η οποία συνεπάγεται αµοιβαία
δικαιώµατα και υποχρεώσεις, κοινές δράσεις και ειδικές διαδικασίες.

Άρθρο III-227

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου ΙΙΙ-217, για τη διαπραγµάτευση και
σύναψη των συµφωνιών µεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών
ακολουθείται η εξής διαδικασία.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών εγκρίνει την έναρξη διαπραγµατεύσεων, εκδίδει οδηγίες
διαπραγµάτευσης και συνάπτει τις συµφωνίες.

3. Η Επιτροπή, ή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης όταν η συµφωνία αφορά αποκλειστικά ή
κυρίως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άµυνας, υποβάλλει συστάσεις στο Συµβούλιο
των Υπουργών, το οποίο εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση που επιτρέπει την έναρξη
διαπραγµατεύσεων.

4. Το Συµβούλιο των Υπουργών ορίζει, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής απόφασης που επιτρέπει τη
διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων και ανάλογα µε το αντικείµενο της µελλοντικής συµφωνίας, τον
διαπραγµατευτή ή τον επικεφαλής της διαπραγµατευτικής οµάδας της Ένωσης.

5. Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να απευθύνει διαπραγµατευτικές οδηγίες στον
διαπραγµατευτή της Ένωσης και µπορεί να ορίζει ειδική επιτροπή, σε διαβούλευση µε την οποία
πρέπει να διεξαχθούν οι διαπραγµατεύσεις.

6. Μετά από πρόταση του διαπραγµατευτή, το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκή
απόφαση που επιτρέπει την υπογραφή της συµφωνίας και ενδεχοµένως την προσωρινή εφαρµογή
της.
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7. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση του διαπραγµατευτή, εκδίδει ευρωπαϊκή
απόφαση για τη σύναψη της συµφωνίας.

Εκτός από τις συµφωνίες που αφορούν αποκλειστικά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας, το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει την απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει τη
γνώµη του µέσα σε προθεσµία που µπορεί να ορίσει το Συµβούλιο των Υπουργών ανάλογα µε το
επείγον του ζητήµατος. Ελλείψει γνώµης µέσα στην προθεσµία αυτή, το Συµβούλιο των Υπουργών
δικαιούται να αποφασίζει.

Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτείται προκειµένου :

α) για συµφωνίες σύνδεσης,

β) για την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών,

γ) για συµφωνίες που δηµιουργούν ειδικό θεσµικό πλαίσιο και οργανώνουν διαδικασίες
συνεργασίας,

δ) για συµφωνίες που έχουν σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις για την Ένωση,

ε) για συµφωνίες που καλύπτουν τοµείς στους οποίους εφαρµόζεται η νοµοθετική διαδικασία.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών µπορούν
να συµφωνούν προθεσµία για την έγκριση.

8. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 10, το Συµβούλιο των
Υπουργών µπορεί, κατά τη σύναψη συµφωνίας, να εξουσιοδοτεί τον διαπραγµατευτή να εγκρίνει
εξ ονόµατος της Ένωσης τις τροποποιήσεις της συµφωνίας, εφόσον προβλέπεται από τη συµφωνία
ότι οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει να εγκρίνονται µε απλοποιηµένη διαδικασία ή µέσω ενός
οργάνου που συνιστάται από την εν λόγω συµφωνία. Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να
εξαρτά την εξουσιοδότηση αυτή από ορισµένους ειδικούς όρους.

9. Καθ� όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µε ειδική
πλειοψηφία. Αποφασίζει οµόφωνα όταν η συµφωνία αφορά τοµέα για τον οποίο απαιτείται
οµοφωνία για τη θέσπιση πράξης της Ένωσης καθώς και προκειµένου περί συµφωνιών σύνδεσης
και στην περίπτωση προσχώρησης της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών.

10. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης ή
της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση για την αναστολή της εφαρµογής µιας συµφωνίας και
τον καθορισµό των θέσεων που θα υιοθετηθούν εξ ονόµατος της Ένωσης σε όργανο που
συνιστάται από δεδοµένη συµφωνία, όταν το εν λόγω όργανο καλείται να θεσπίσει πράξεις που
παράγουν έννοµα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση τις πράξεις που συµπληρώνουν ή τροποποιούν το
θεσµικό πλαίσιο της συµφωνίας.

11. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενηµερώνεται αµέσως και εµπεριστατωµένα σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας.

12. Ένα κράτος µέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών ή η Επιτροπή
µπορεί να ζητήσει προηγουµένως από το ∆ικαστήριο να γνωµοδοτήσει εάν η µελετώµενη
συµφωνία είναι συµβατή µε τις διατάξεις του Συντάγµατος. Εάν η γνωµοδότηση του ∆ικαστηρίου
είναι αρνητική, η µελετώµενη συµφωνία µπορεί να τεθεί σε ισχύ µόνο εφόσον τροποποιηθεί ή εάν
αναθεωρηθεί το Σύνταγµα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο IV-6.
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Άρθρο III-228

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο ΙΙΙ-227, το Συµβούλιο των Υπουργών, αποφασίζοντας
οµόφωνα ύστερα από σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Επιτροπής, µετά από
διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε σκοπό την επίτευξη συναίνεσης συµβατής
µε το στόχο της σταθερότητας των τιµών και µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, µπορεί, σύµφωνα µε τις διαδικαστικές ρυθµίσεις της παραγράφου 3, να συνάπτει
τυπικές συµφωνίες για ένα σύστηµα συναλλαγµατικών ισοτιµιών του ευρώ έναντι άλλων
νοµισµάτων εκτός αυτών που αποτελούν νόµιµο χρήµα στο εσωτερικό της Ένωσης.

Το Συµβούλιο των Υπουργών, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, είτε ύστερα από σύσταση της
Επιτροπής και µετά από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε ύστερα από
σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και µε σκοπό την επίτευξη συναίνεσης συµβατής µε
το στόχο της σταθερότητας των τιµών, µπορεί να εγκρίνει, να προσαρµόζει ή να εγκαταλείπει τις
κεντρικές ισοτιµίες του ευρώ εντός του συστήµατος συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο Πρόεδρος του
Συµβουλίου των Υπουργών ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την έγκριση, την
προσαρµογή ή την εγκατάλειψη της κεντρικής ισοτιµίας του ευρώ.

2. Εφόσον δεν υπάρχει σύστηµα συναλλαγµατικών ισοτιµιών έναντι ενός ή περισσοτέρων
άλλων νοµισµάτων εκτός αυτών που αποτελούν νόµιµο χρήµα στο εσωτερικό της Ένωσης κατά την
έννοια της παραγράφου 1, το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί, αποφασίζοντας είτε µετά από
σύσταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε µετά από
σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να διατυπώνει γενικούς προσανατολισµούς για την
πολιτική των συναλλαγµατικών ισοτιµιών έναντι αυτών των νοµισµάτων. Αυτοί οι γενικοί
προσανατολισµοί δεν θίγουν τον πρωταρχικό στόχο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών
Τραπεζών, που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιµών.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο ΙΙΙ-227, όταν χρειάζεται να διαπραγµατευθεί η Ένωση
συµφωνίες για νοµισµατικά ή συναλλαγµατικά θέµατα µε ένα ή περισσότερα κράτη ή διεθνείς
οργανισµούς, το Συµβούλιο των Υπουργών, αποφασίζοντας ύστερα από σύσταση της Επιτροπής
και µετά από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποφασίζει τη µεθόδευση των
διαπραγµατεύσεων και της σύναψης των συµφωνιών αυτών. Η µεθόδευση αυτή εξασφαλίζει ότι η
Ένωση εκφράζει ενιαία θέση. Η Επιτροπή συµπράττει πλήρως στις διαπραγµατεύσεις.

4. Με την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων και των συµφωνιών της Ένωσης στο πεδίο της
οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, τα κράτη µέλη µπορούν να διαπραγµατεύονται στα πλαίσια
διεθνών οργανισµών και να συνάπτουν διεθνείς συµφωνίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ -
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο III-229

1. Η Ένωση καθιερώνει κάθε χρήσιµη συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη, το Συµβούλιο της
Ευρώπης, τον Οργανισµό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και τον Οργανισµό
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

2. ∆ιασφαλίζει εξ άλλου πρόσφορες σχέσεις µε οποιονδήποτε άλλο διεθνή οργανισµό.

3. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης και η Επιτροπή αναλαµβάνουν την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο III-230

1. Οι αντιπροσωπίες της Ένωσης στις τρίτες χώρες και στους διεθνείς οργανισµούς
εξασφαλίζουν την εκπροσώπηση της Ένωσης.

2. Οι αντιπροσωπίες της Ένωσης ενεργούν υπό την εξουσία του Υπουργού Εξωτερικών της
Ένωσης και σε στενή συνεργασία µε τις διπλωµατικές αποστολές των κρατών µελών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο ΙΙΙ-231

1.  Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από κοινή πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της
Ένωσης και της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση για τον καθορισµό των λεπτοµερειών
εφαρµογής της ρήτρας αλληλεγγύης που προβλέπεται στο άρθρο Ι-42. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
τηρείται ενήµερο.

2. Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος δεχθεί τροµοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή
ανθρωπογενή καταστροφή, τα υπόλοιπα κράτη µέλη του παρέχουν βοήθεια κατόπιν αιτήµατος των
πολιτικών του αρχών. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη συντονίζονται στο πλαίσιο του
Συµβουλίου των Υπουργών.

3. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο των Υπουργών επικουρείται από την
Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, µε τη στήριξη των δοµών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο
της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας, και από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο
ΙΙΙ-162, οι οποίες υποβάλλουν στο Συµβούλιο, όποτε χρειάζεται, κοινές γνώµες.

4. Προκειµένου να είναι σε θέση η Ένωση να ενεργεί αποτελεσµατικά, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο πραγµατοποιεί τακτική αξιολόγηση των απειλών τις οποίες αντιµετωπίζει η Ένωση.
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ΤΙΤΛΟΣ VI

H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

TA ΟΡΓΑΝΑ

Υποτµήµα 1

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Άρθρο ΙΙΙ-232

1. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο του Συµβουλίου των Υπουργών θεσπίζει τα αναγκαία
µέτρα για την εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε άµεση και καθολική
ψηφοφορία, κατά ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη µέλη ή σύµφωνα µε αρχές κοινές σε όλα τα
κράτη µέλη.

Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα βάσει σχεδίου που του υποβάλλει το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο αυτό µε την πλειοψηφία
των µελών από τα οποία απαρτίζεται. Ο ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο τίθεται σε ισχύ µόνο
µετά την έγκρισή του από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους
κανόνες.

2. Ευρωπαϊκός νόµος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεσπίζει τους κανόνες και τους γενικούς
όρους που διέπουν την εκπλήρωση των καθηκόντων των µελών του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αποφασίζει, µε δική του πρωτοβουλία, αφού ζητήσει τη γνώµη της Επιτροπής και την έγκριση του
Συµβουλίου των Υπουργών. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα για κάθε κανόνα ή
όρο σχετικά µε το φορολογικό καθεστώς των µελών ή των πρώην µελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

3. Καθ� όλη τη διάρκεια της θητείας 2004-2009, η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
είναι αυτή που καθορίζεται στο Πρωτόκολλο για την εκπροσώπηση των πολιτών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ-233

Ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει το καθεστώς των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που
αναφέρονται στο άρθρο Ι-45, παράγραφος 4, και ιδίως τους κανόνες για τη χρηµατοδότησή τους.
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Άρθρο ΙΙΙ-234

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί, µε την πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν, να ζητά από
την Επιτροπή να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις για θέµατα για τα οποία χρειάζεται κατά τη
γνώµη του να εκπονηθούν πράξεις της Ένωσης προκειµένου να υλοποιηθεί το Σύνταγµα. Εάν η
Επιτροπή δεν υποβάλει πρόταση, κοινοποιεί τους σχετικούς λόγους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ-235

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί, εφόσον το ζητήσει
το ένα τέταρτο των µελών που το απαρτίζουν, να συνιστά προσωρινή εξεταστική επιτροπή για να
εξετάσει, µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων που έχουν δοθεί από το Σύνταγµα σε άλλα Όργανα
ή οργανισµούς, τις καταγγελίες παραβάσεων ή κακοδιοίκησης κατά την εφαρµογή του δικαίου της
Ένωσης, εκτός εάν τα καταγγελλόµενα γεγονότα εκδικάζονται ενώπιον δικαστηρίου και για όσο
χρονικό διάστηµα δεν έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Η προσωρινή εξεταστική επιτροπή παύει να υφίσταται από τη στιγµή που καταθέτει την έκθεσή
της.

Ευρωπαϊκός νόµος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζει τους όρους άσκησης του δικαιώµατος
εξέτασης των πραγµάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει, µε δική του πρωτοβουλία,
αφού ζητήσει την έγκριση του Συµβουλίου των Υπουργών και της Επιτροπής.

Άρθρο ΙΙΙ-236

Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την
καταστατική του έδρα σε κράτος µέλος, δικαιούνται να υποβάλλουν, ατοµικά ή από κοινού µε
άλλους πολίτες ή πρόσωπα, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέµα που υπάγεται στους
τοµείς δραστηριοτήτων της Ένωσης και το οποίο τους αφορά άµεσα.

Άρθρο ΙΙΙ-237

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζει Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή. Ο Ευρωπαίος
∆ιαµεσολαβητής είναι εξουσιοδοτηµένος να παραλαµβάνει τις καταγγελίες όλων των πολιτών της
Ένωσης ή των φυσικών και νοµικών προσώπων που κατοικούν ή έχουν την καταστατική τους έδρα
σε κράτος µέλος, σχετικά µε περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα πλαίσια της δράσης των Οργάνων,
οργανισµών και φορέων της Ένωσης, µε εξαίρεση το ∆ικαστήριο κατά την άσκηση των
δικαιοδοτικών του καθηκόντων.

Στα πλαίσια των καθηκόντων του, ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής διεξάγει τις έρευνες που κρίνει
δικαιολογηµένες, είτε µε δική του πρωτοβουλία, είτε βάσει των καταγγελιών που του έχουν
υποβληθεί απευθείας ή µέσω µέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός εάν για τα
καταγγελλόµενα γεγονότα έχει ή είχε κινηθεί δικαστική διαδικασία. Εάν ο Ευρωπαίος
∆ιαµεσολαβητής διαπιστώσει περίπτωση κακοδιοίκησης, υποβάλλει το θέµα στο συγκεκριµένο
Όργανο, οργανισµό ή φορέα που αποτελεί το αντικείµενο των ερευνών, το οποίο διαθέτει
προθεσµία τριών µηνών για να εκθέσει τη γνώµη του στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή. Ο
Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής διαβιβάζει εν συνεχεία έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
προς το συγκεκριµένο όργανο, οργανισµό ή φορέα. Ο καταγγέλλων ενηµερώνεται για το
αποτέλεσµα των ερευνών αυτών.
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Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής συντάσσει ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά
µε τα αποτελέσµατα των ερευνών του.

2. Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής διορίζεται µετά από κάθε εκλογή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου. Ο επαναδιορισµός του επιτρέπεται.

Το ∆ικαστήριο µπορεί να απαλλάξει τον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή από τα καθήκοντά του, εφόσον
το ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
για την άσκηση των καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ παράπτωµα.

3. Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του µε πλήρη ανεξαρτησία. Κατά την
άσκηση των καθηκόντων του, δεν επιζητεί ούτε δέχεται υποδείξεις από κανένα οργανισµό. Ο
Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, να ασκεί
καµία άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, αµειβόµενη ή µη.

4. Ευρωπαϊκός νόµος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζει το καθεστώς και τους γενικούς
όρους της άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
αποφασίζει, µε δική του πρωτοβουλία, αφού ζητήσει τη γνώµη της Επιτροπής και την έγκριση του
Συµβουλίου των Υπουργών.

Άρθρο ΙΙΙ-238

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέρχεται σε ετήσια σύνοδο αυτοδικαίως τη δεύτερη Τρίτη του
Μαρτίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να συνέλθει σε έκτακτη περίοδο συνόδου, αν το ζητήσει η
πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν, το Συµβούλιο των Υπουργών ή η Επιτροπή.

Άρθρο ΙΙΙ-239

1. Η Επιτροπή µπορεί να µετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
να ζητά να λάβει το λόγο.

Η Επιτροπή απαντά προφορικώς ή γραπτώς στις ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των
µελών του.

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών λαµβάνουν το λόγο ενώπιον του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τους όρους που προβλέπονται στον κανονισµό διαδικασίας του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και στον εσωτερικό κανονισµό του Συµβουλίου των Υπουργών.

Άρθρο ΙΙΙ-240

Εκτός αντιθέτων διατάξεων του Συντάγµατος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει µε την
πλειοψηφία των ψηφισάντων. Ο εσωτερικός του κανονισµός ορίζει την απαρτία.
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Άρθρο ΙΙΙ-241

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει τον κανονισµό του αποφασίζοντας µε την πλειοψηφία των
µελών του.

Τα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
Σύνταγµα και στον εσωτερικό του κανονισµό.

Άρθρο ΙΙΙ-242

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά σε δηµόσια συνεδρίαση την ετήσια γενική έκθεση που του
υποβάλλει η Επιτροπή.

Άρθρο ΙΙΙ-243

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν µπορεί να αποφασίσει επί προτάσεως µοµφής κατά των
δραστηριοτήτων της Επιτροπής, πριν παρέλθουν τρεις τουλάχιστον ηµέρες µετά την υποβολή της,
και µόνο µε φανερή ψηφοφορία.

Αν η πρόταση µοµφής γίνει δεκτή µε την πλειοψηφία των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και την πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφισάντων, η Επιτροπή οφείλει να παραιτηθεί. Μέχρις
ότου αντικατασταθεί, σύµφωνα µε τα άρθρα Ι-25 και Ι-26, εξακολουθεί να διεκπεραιώνει τις
τρέχουσες υποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία της Επιτροπής που διορίζεται σε
αντικατάστασή της λήγει την ηµεροµηνία που θα είχε λήξει η θητεία της Επιτροπής που
υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τα καθήκοντά της.

Υποτµήµα 2

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Άρθρο ΙΙΙ-244

1. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε µέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µπορεί να
αντιπροσωπεύει ένα µόνο από τα λοιπά µέλη.

Οι αποχές παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων µελών δεν εµποδίζουν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να
αποφασίζει στις περιπτώσεις όπου απαιτείται οµοφωνία.

2. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µπορεί να κληθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
προς ακρόαση.

3. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεσπίζει τον κανονισµό διαδικασίας του µε απλή πλειοψηφία. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επικουρείται από τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου των Υπουργών.
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Υποτµήµα 3

Το Συµβούλιο των Υπουργών

Άρθρο ΙΙΙ-245

1. Το Συµβούλιο των Υπουργών συνέρχεται όταν συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, είτε µε
δική του πρωτοβουλία, είτε κατόπιν αιτήµατος ενός των µελών του ή της Επιτροπής.

2. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκδίδει οµόφωνα ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία θεσπίζονται οι
κανόνες που διέπουν την εναλλαγή της Προεδρίας των συνθέσεων του Συµβουλίου των Υπουργών.

Άρθρο ΙΙΙ-246

1. Σε περίπτωση ψηφοφορίας, κάθε µέλος του Συµβουλίου των Υπουργών µπορεί να
αντιπροσωπεύει ένα µόνο από τα λοιπά µέλη.

2. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται απλή πλειοψηφία, το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει
µε την πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν.

3. Οι αποχές παρόντων ή αντιπροσωπευοµένων µελών δεν εµποδίζουν το Συµβούλιο των
Υπουργών να αποφασίζει στις περιπτώσεις όπου απαιτείται οµοφωνία.

Άρθρο ΙΙΙ-247

1. Επιτροπή αποτελούµενη από τους Μόνιµους Αντιπροσώπους των κρατών µελών έχει ως έργο
την προετοιµασία των εργασιών του Συµβουλίου των Υπουργών και την εκτέλεση των εντολών
που της ανατίθενται από το Συµβούλιο. Η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων µπορεί να
λαµβάνει διαδικαστικές αποφάσεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισµό
του Συµβουλίου των Υπουργών.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών επικουρείται από µια Γενική Γραµµατεία, υπό την ευθύνη ενός
Γενικού Γραµµατέα ο οποίος διορίζεται από το Συµβούλιο των Υπουργών.

Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία σχετικά µε την οργάνωση της
Γενικής Γραµµατείας.

3. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία επί διαδικαστικών θεµάτων,
καθώς και για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισµού.

Άρθρο ΙΙΙ-248

Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί, µε απλή πλειοψηφία, να ζητά από την Επιτροπή να διεξάγει
τις κατά την άποψή του πρόσφορες έρευνες για την πραγµατοποίηση των κοινών στόχων και να
του υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει πρόταση, γνωστοποιεί τους
σχετικούς λόγους στο Συµβούλιο των Υπουργών.
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Άρθρο ΙΙΙ-249

Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις που καθορίζουν το νοµικό καθεστώς
των επιτροπών που προβλέπονται από το Σύνταγµα. Αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία µετά από
διαβούλευση µε την Επιτροπή.

Υποτµήµα 4

Η Επιτροπή

Άρθρο ΙΙΙ-250

Οι Ευρωπαίοι Επίτροποι και οι Επίτροποι διορίζονται, για διάστηµα πέντε ετών, µε την επιφύλαξη
ενδεχοµένως του άρθρου ΙΙΙ-243. Μόνον πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια των κρατών µελών
µπορούν να γίνονται Ευρωπαίοι Επίτροποι ή Επίτροποι.

Άρθρο ΙΙΙ-251

Οι Ευρωπαίοι Επίτροποι και οι Επίτροποι απέχουν από κάθε πράξη ασυµβίβαστη προς τα
καθήκοντά τους. Κάθε κράτος µέλος υποχρεούται να σέβεται την αρχή αυτή και να µην επιδιώκει
να επηρεάζει τους Ευρωπαίους Επιτρόπους και τους Επιτρόπους κατά την εκτέλεση του έργου
τους.

Οι Ευρωπαίοι Επίτροποι και οι Επίτροποι δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια της θητείας τους να
ασκούν οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, αµειβόµενη ή µη. Αναλαµβάνουν
επισήµως την υποχρέωση, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να τηρούν κατά τη διάρκεια
της θητείας τους και µετά τη λήξη αυτής τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της θέσεώς τους και
ιδίως τα καθήκοντα εντιµότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, µετά τη λήξη της
θητείας τους, ορισµένων θέσεων ή ορισµένων πλεονεκτηµάτων. Σε περίπτωση παραβίασης των
υποχρεώσεων αυτών, το ∆ικαστήριο, εφόσον το ζητήσει το Συµβούλιο των Υπουργών που
αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία ή η Επιτροπή, δύναται, κατά περίπτωση, να απαλλάξει από τα
καθήκοντά του το συγκεκριµένο µέλος, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου ΙΙΙ-253, ή να αποφασίσει
την έκπτωσή του από το δικαίωµα συνταξιοδότησης ή από άλλα αντ� αυτού ωφελήµατα.

Άρθρο III-252

1. Εκτός των τακτικών ανανεώσεων και των θανάτων, τα καθήκοντα των Ευρωπαίων
Επιτρόπων και των Επιτρόπων λήγουν ατοµικώς κατόπιν παραίτησης ή απαλλαγής από αυτά. Κάθε
Ευρωπαίος Επίτροπος και Επίτροπος υποβάλλει την παραίτησή του εφόσον του το ζητήσει ο
Πρόεδρος.
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2. Ο παραιτηθείς, απαλλαγείς των καθηκόντων του ή αποθανών Ευρωπαίος Επίτροπος ή
Επίτροπος αντικαθίσταται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του από νέο Ευρωπαίο Επίτροπο ή
Επίτροπο που διορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής σύµφωνα µε τα άρθρα Ι-25 και Ι-26.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, απαλλαγής ή θανάτου, ο Πρόεδρος αντικαθίσταται για τον
υπόλοιπο χρόνο της θητείας του σύµφωνα µε το άρθρο Ι-26 παράγραφος 1.

4. Σε περίπτωση παραίτησης όλων των Ευρωπαίων Επιτρόπων και Επιτρόπων, αυτοί
παραµένουν σε υπηρεσία έως ότου αντικατασταθούν, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους,
σύµφωνα µε τα άρθρα Ι-25 και Ι-26.

Άρθρο ΙΙΙ-253

Κάθε Ευρωπαίος Επίτροπος ή Επίτροπος, αν δεν πληροί πλέον τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την
άσκηση των καθηκόντων του ή αν διαπράξει βαρύ παράπτωµα, µπορεί να απαλλάσσεται των
καθηκόντων του από το ∆ικαστήριο, εφόσον το ζητήσει το Συµβούλιο των Υπουργών το οποίο
αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία ή η Επιτροπή.

Άρθρο ΙΙΙ-254

Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής διαρθρώνονται και κατανέµονται µεταξύ των µελών της από τον
Πρόεδρό της, σύµφωνα µε το άρθρο Ι-26 παράγραφος 3. Ο Πρόεδρος µπορεί να προβαίνει σε
ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων αυτών κατά τη διάρκεια της θητείας. Οι Ευρωπαίοι Επίτροποι και
οι Επίτροποι ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο υπό την εποπτεία του.

Άρθρο III-255

Η Επιτροπή αποφασίζει µε την πλειοψηφία των µελών του Σώµατος. Ο εσωτερικός κανονισµός της
ορίζει την απαρτία.

Άρθρο ΙΙΙ-256

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της προς εξασφάλιση της λειτουργίας της και της
λειτουργίας των υπηρεσιών της. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τον κανονισµό αυτό.

Άρθρο ΙΙΙ-257

Η Επιτροπή δηµοσιεύει ετησίως, ένα µήνα πριν από την έναρξη της συνόδου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, γενική έκθεση σχετικά µε τη δραστηριότητα της Ένωσης.
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Υποτµήµα 5

Το ∆ικαστήριο

Άρθρο ΙΙΙ-258

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο συνέρχεται σε τµήµατα, ως τµήµα µείζονος συνθέσεως ή σε ολοµέλεια
σύµφωνα µε τον Οργανισµό του ∆ικαστηρίου.

Άρθρο ΙΙΙ-259

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο επικουρείται από οκτώ γενικούς εισαγγελείς. Κατόπιν αιτήµατος του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί, αποφασίζοντας οµόφωνα, να
εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση για την αύξηση του αριθµού των γενικών εισαγγελέων.

Ο γενικός εισαγγελέας διατυπώνει δηµόσια, µε πλήρη αµεροληψία και ανεξαρτησία,
αιτιολογηµένες προτάσεις επί των υποθέσεων οι οποίες, σύµφωνα µε τον Οργανισµό του
∆ικαστηρίου, απαιτούν την παρέµβασή του.

Άρθρο ΙΙΙ-260

Οι δικαστές και οι γενικοί εισαγγελείς του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου επιλέγονται µεταξύ
προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας και συγκεντρώνουν στις χώρες τους
τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τον διορισµό στα ανώτατα δικαστικά αξιώµατα ή είναι νοµικοί
αναγνωρισµένου κύρους. ∆ιορίζονται µε κοινή συµφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών,
µετά από διαβούλευση µε την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-262.

Κάθε τρία έτη γίνεται µερική ανανέωση των δικαστών και των γενικών εισαγγελέων σύµφωνα µε
τους όρους που προβλέπονται από τον Οργανισµό του ∆ικαστηρίου.

Οι δικαστές επιλέγουν µεταξύ τους τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για περίοδο τριών
ετών. Η επανεκλογή του επιτρέπεται.

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο θεσπίζει τον κανονισµό διαδικασίας του. Ο κανονισµός αυτός υπόκειται
στην έγκριση του Συµβουλίου των Υπουργών.

Άρθρο III-261

Ο αριθµός των δικαστών του Τακτικού ∆ικαστηρίου καθορίζεται από τον Οργανισµό του
∆ικαστηρίου. Ο Οργανισµός είναι δυνατόν να προβλέπει ότι το Τακτικό ∆ικαστήριο επικουρείται
από γενικούς εισαγγελείς.
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Τα µέλη του Τακτικού ∆ικαστηρίου επιλέγονται µεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα
ανεξαρτησίας και διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες για την άσκηση υψηλών δικαστικών
καθηκόντων. ∆ιορίζονται µε κοινή συµφωνία από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, µετά από
διαβούλευση µε την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-262.

Ανά τριετία γίνεται µερική ανανέωση των µελών του Τακτικού ∆ικαστηρίου. Τα απερχόµενα µέλη
µπορούν να διορίζονται εκ νέου.

Οι δικαστές επιλέγουν µεταξύ τους τον Πρόεδρο του Τακτικού ∆ικαστηρίου για περίοδο τριών
ετών. Η επανεκλογή του επιτρέπεται.

Το Τακτικό ∆ικαστήριο καταρτίζει τον κανονισµό διαδικασίας του σε συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο. Ο κανονισµός αυτός υπόκειται στην έγκριση του Συµβουλίου των Υπουργών.

Εκτός εάν ο Οργανισµός του ∆ικαστηρίου ορίζει άλλως, οι διατάξεις του Συντάγµατος που
αφορούν το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο εφαρµόζονται και στο Τακτικό ∆ικαστήριο.

Άρθρο ΙΙΙ-262

∆ηµιουργείται επιτροπή µε σκοπό την παροχή γνωµοδοτήσεων σχετικά µε την επάρκεια των
υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστή και του γενικού εισαγγελέα του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και του Τακτικού ∆ικαστηρίου, πριν από τη σχετική απόφαση των
κυβερνήσεων των κρατών µελών σύµφωνα µε τα άρθρα ΙΙΙ-260 και ΙΙΙ-261.

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από επτά προσωπικότητες που επιλέγονται µεταξύ των πρώην µελών
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και του Τακτικού ∆ικαστηρίου, των µελών των εθνικών ανώτατων
δικαστηρίων και νοµοµαθών αναγνωρισµένου κύρους, ένας εκ των οποίων προτείνεται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση που θεσπίζει
τους κανόνες λειτουργίας της επιτροπής αυτής, καθώς και ευρωπαϊκή απόφαση που διορίζει τα
µέλη της. Αποφασίζει κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.

Άρθρο ΙΙΙ-263

1. Το Τακτικό ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφαίνεται σε πρώτο βαθµό επί των προσφυγών
που αναφέρονται στα άρθρα ΙΙΙ-270, ΙΙΙ-272, ΙΙΙ-275, ΙΙΙ-277 και ΙΙΙ-279, µε εξαίρεση αυτές που
έχουν ανατεθεί σε ειδικό δικαστήριο και αυτές που ο Οργανισµός επιφυλάσσει στο Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο. Ο Οργανισµός µπορεί να προβλέπει ότι το Τακτικό ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο και για
άλλες κατηγορίες προσφυγών.

Οι αποφάσεις που εκδίδει το Τακτικό ∆ικαστήριο δυνάµει της παρούσας παραγράφου υπόκεινται
σε αναίρεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, η οποία περιορίζεται σε νοµικά ζητήµατα,
σύµφωνα µε τους όρους και τους περιορισµούς που προβλέπονται από τον Οργανισµό του
∆ικαστηρίου.

2. Το Τακτικό ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφαίνεται επί προσφυγών που ασκούνται κατά
των αποφάσεων των ειδικών δικαστηρίων τα οποία συνιστώνται κατ� εφαρµογή του άρθρου
ΙΙΙ-264.
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Οι αποφάσεις που εκδίδει το Τακτικό ∆ικαστήριο δυνάµει της παρούσας παραγράφου µπορούν
κατ� εξαίρεση να επανεξετάζονται από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, σύµφωνα µε τους όρους και
τους περιορισµούς που προβλέπονται από τον Οργανισµό, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να
θιγεί η ενότητα ή η συνοχή του δικαίου της Ένωσης.

3. Το Τακτικό ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφαίνεται επί προδικαστικών ζητηµάτων, τα
οποία του υποβάλλονται δυνάµει του άρθρου ΙΙΙ-274, σε συγκεκριµένους τοµείς που καθορίζονται
από τον Οργανισµό του ∆ικαστηρίου.

Όταν το Τακτικό ∆ικαστήριο κρίνει ότι η υπόθεση συνεπάγεται την έκδοση απόφασης επί θέµατος
αρχής, η οποία ενδέχεται να θίξει την ενότητα ή τη συνοχή του δικαίου της Ένωσης, µπορεί να
παραπέµπει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο προκειµένου να αποφανθεί επ� αυτής.

Οι αποφάσεις που εκδίδει το Τακτικό ∆ικαστήριο επί προδικαστικών θεµάτων µπορούν
κατ� εξαίρεση να επανεξετάζονται από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, σύµφωνα µε τους όρους και
τους περιορισµούς που προβλέπονται από τον Οργανισµό, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να
θιγεί η ενότητα ή η συνοχή του δικαίου της Ένωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-264

1. Ευρωπαϊκός νόµος µπορεί να προβλέπει τη σύσταση ειδικών δικαστηρίων υπαγόµενων στο
Τακτικό ∆ικαστήριο, αρµόδιων να εκδικάζουν σε πρώτο βαθµό ορισµένες κατηγορίες προσφυγών
οι οποίες ασκούνται σε συγκεκριµένους τοµείς. Εκδίδεται είτε µετά από πρόταση της Επιτροπής
και διαβούλευση µε το ∆ικαστήριο, είτε µετά από αίτηµα του ∆ικαστηρίου και διαβούλευση µε την
Επιτροπή.

2. Ο ευρωπαϊκός νόµος για τη δηµιουργία ειδικού δικαστηρίου καθορίζει τους κανόνες σχετικά
µε τη σύνθεση του εν λόγω δικαστηρίου και προσδιορίζει το εύρος των αρµοδιοτήτων που του
ανατίθενται.

3. Οι αποφάσεις των ειδικών δικαστηρίων υπόκεινται σε αναίρεση, η οποία περιορίζεται σε
νοµικά ζητήµατα, ή, εάν το προβλέπει ο ευρωπαϊκός νόµος για τη δηµιουργία του ειδικού
δικαστηρίου, σε έφεση, η οποία µπορεί να αφορά και πραγµατικά περιστατικά, ενώπιον του
Τακτικού ∆ικαστηρίου.

4. Τα µέλη των ειδικών δικαστηρίων επιλέγονται µεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη
εχέγγυα ανεξαρτησίας και διαθέτουν τις απαιτούµενες ικανότητες για την άσκηση δικαστικών
καθηκόντων. ∆ιορίζονται από το Συµβούλιο των Υπουργών, το οποίο αποφασίζει οµόφωνα.

5. Τα ειδικά δικαστήρια θεσπίζουν τον κανονισµό διαδικασίας τους σε συµφωνία µε το
∆ικαστήριο. Ο κανονισµός αυτός υπόκειται στην έγκριση του Συµβουλίου των Υπουργών.

6. Εκτός εάν ο ευρωπαϊκός νόµος για τη δηµιουργία του ειδικού δικαστηρίου ορίζει άλλως, οι
διατάξεις του Συντάγµατος που αφορούν το ∆ικαστήριο και οι διατάξεις του Οργανισµού του
∆ικαστηρίου εφαρµόζονται και στα ειδικά δικαστήρια.
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Άρθρο ΙΙΙ-265

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος µέλος έχει αθετήσει υποχρέωσή του εκ του Συντάγµατος,
διατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη επί του θέµατος, αφού προηγουµένως παράσχει τη δυνατότητα
στο κράτος αυτό να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του.

Εάν το συγκεκριµένο κράτος δεν συµµορφωθεί µε τη γνώµη αυτή εντός της προθεσµίας που του
τάσσει η Επιτροπή, η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει στο ∆ικαστήριο.

Άρθρο ΙΙΙ-266

Κάθε κράτος µέλος δικαιούται να προσφεύγει στο ∆ικαστήριο, αν κρίνει ότι άλλο κράτος µέλος
έχει αθετήσει υποχρέωσή του εκ του Συντάγµατος.

Προτού ασκήσει ένα κράτος µέλος προσφυγή κατά άλλου κράτους µέλους, επικαλούµενο αθέτηση
υποχρέωσης εκ του Συντάγµατος, οφείλει να φέρει το ζήτηµα στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογηµένη γνώµη επί του θέµατος, αφού προηγουµένως παράσχει τη
δυνατότητα στα ενδιαφερόµενα κράτη να προβούν κατ� αντιδικία σε γραπτές ή προφορικές
παρατηρήσεις.

Αν η Επιτροπή δεν διατυπώσει γνώµη εντός τριών µηνών από την υποβολή του θέµατος, η
προσφυγή µπορεί να κατατεθεί στο ∆ικαστήριο και χωρίς τη γνώµη της Επιτροπής.

Άρθρο ΙΙΙ-267

1. Εάν το ∆ικαστήριο διαπιστώσει ότι κράτος µέλος έχει αθετήσει υποχρέωσή του εκ του
Συντάγµατος, το κράτος αυτό οφείλει να λάβει τα µέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της
απόφασης του ∆ικαστηρίου.

2. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι το συγκεκριµένο κράτος µέλος δεν έλαβε τα µέτρα που
συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης του ∆ικαστηρίου, µπορεί να προσφύγει στο ∆ικαστήριο,
αφού παράσχει στο κράτος αυτό τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Προσδιορίζει
το ύψος του κατ� αποκοπήν ποσού ή της χρηµατικής ποινής που οφείλει να καταβάλει το κράτος
µέλος και το οποίο η Επιτροπή κρίνει κατάλληλο για την περίσταση.

Εάν το ∆ικαστήριο διαπιστώσει ότι το συγκεκριµένο κράτος µέλος δεν συµµορφώθηκε µε την
απόφασή του, µπορεί να του επιβάλει την καταβολή κατ� αποκοπήν ποσού ή χρηµατικής ποινής.

Η διαδικασία αυτή δεν θίγει το άρθρο ΙΙΙ-266.

3. Όταν η Επιτροπή υποβάλλει στο ∆ικαστήριο προσφυγή δυνάµει του άρθρου ΙΙΙ-265
θεωρώντας ότι το συγκεκριµένο κράτος αθέτησε την υποχρέωση του να ανακοινώσει τα µέτρα
µεταφοράς ενός ευρωπαϊκού νόµου-πλαισίου στην εθνική νοµοθεσία, µπορεί, εάν το κρίνει πρέπον,
να ζητήσει από το ∆ικαστήριο να επιβάλει, εντός της ίδιας προσφυγής, καταβολή κατ� αποκοπήν
ποσού ή χρηµατικής ποινής εφόσον το ∆ικαστήριο διαπιστώσει την αθέτηση αυτή. Εάν το
∆ικαστήριο δικαιώσει την Επιτροπή, η εν λόγω καταβολή πρέπει να γίνει εντός της προθεσµίας που
έχει ορίσει το ∆ικαστήριο στην απόφασή του.
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Άρθρο ΙΙΙ-268

Οι ευρωπαϊκοί νόµοι ή οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί του Συµβουλίου των Υπουργών µπορούν να
χορηγούν στο ∆ικαστήριο πλήρη δικαιοδοσία για τις κυρώσεις που προβλέπουν.

Άρθρο ΙΙΙ-269

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του Συντάγµατος, ευρωπαϊκός νόµος µπορεί να αναθέτει
στο ∆ικαστήριο, στην έκταση που αυτός καθορίζει, την αρµοδιότητα να αποφαίνεται επί διαφορών
σχετικών µε την εφαρµογή των πράξεων οι οποίες εκδίδονται βάσει του Συντάγµατος και
δηµιουργούν ευρωπαϊκούς τίτλους διανοητικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο ΙΙΙ-270

1. Το ∆ικαστήριο ελέγχει τη νοµιµότητα των ευρωπαϊκών νόµων και νόµων-πλαισίων, των
πράξεων του Συµβουλίου των Υπουργών, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
εκτός των συστάσεων και γνωµών, και των πράξεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παράγουν
νοµικά αποτελέσµατα έναντι τρίτων. Ελέγχει επίσης τη νοµιµότητα των πράξεων των οργανισµών
και των φορέων της Ένωσης που παράγουν νοµικά αποτελέσµατα έναντι τρίτων.

2. Για το σκοπό αυτόν, το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφαίνεται επί προσφυγών που
ασκούνται από κράτος µέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών ή την
Επιτροπή, λόγω αναρµοδιότητας, παράβασης ουσιώδους τύπου, παράβασης του Συντάγµατος ή
οποιουδήποτε κανόνα δικαίου σχετικού µε την εφαρµογή του, ή λόγω κατάχρησης εξουσίας.

3. Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, να αποφαίνεται επί προσφυγών που
ασκούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή των
Περιφερειών, µε σκοπό τη διατήρηση των προνοµιών τους.

4. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις να ασκεί προσφυγή κατά
των πράξεων που απευθύνονται σε αυτό ή που το αφορούν άµεσα και ατοµικά, καθώς και κατά των
κανονιστικών πράξεων που απευθύνονται σε αυτό άµεσα χωρίς να περιλαµβάνουν εκτελεστικά
µέτρα.

5. Οι πράξεις για τη δηµιουργία των οργανισµών και φορέων της Ένωσης µπορούν να
προβλέπουν ειδικούς όρους και πρακτικές ρυθµίσεις όσον αφορά τις προσφυγές που ασκούνται από
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κατά πράξεων των οργανισµών και φορέων αυτών που προορίζονται να
παράγουν νοµικά αποτελέσµατα.

6. Οι προσφυγές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ασκούνται εντός δύο µηνών
υπολογιζοµένων, κατά περίπτωση, από τη δηµοσίευση της πράξης, την κοινοποίησή της στον
προσφεύγοντα ή, ελλείψει δηµοσίευσης ή κοινοποίησης, από την ηµέρα κατά την οποία ο
προσφεύγων έλαβε γνώση της πράξης.
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Άρθρο ΙΙΙ-271

Αν η προσφυγή είναι βάσιµη, το ∆ικαστήριο κηρύσσει την προσβαλλοµένη πράξη άκυρη.

Ωστόσο, το ∆ικαστήριο προσδιορίζει, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, εκείνα τα αποτελέσµατα της
ακυρωθείσας πράξης που θεωρούνται οριστικά.

Άρθρο ΙΙΙ-272

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών, η Επιτροπή ή η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, κατά παράβαση του Συντάγµατος, παραλείπουν να αποφασίσουν, τα κράτη
µέλη και τα άλλα Όργανα της Ένωσης δύνανται να ασκούν προσφυγή στο ∆ικαστήριο και να
ζητούν τη διαπίστωση της παράβασης αυτής. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται, υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις, στους οργανισµούς και τους φορείς της Ένωσης που παραλείπουν να αποφασίσουν.

Η προσφυγή αυτή είναι παραδεκτή µόνον αν το Όργανο, ο οργανισµός ή ο φορέας έχει κληθεί
προηγουµένως να ενεργήσει. Εάν το Όργανο, ο οργανισµός ή ο φορέας δεν λάβει θέση εντός δύο
µηνών από τη συγκεκριµένη πρόσκληση, η προσφυγή µπορεί να ασκηθεί εντός νέας προθεσµίας
δύο µηνών.

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, υπό τις προϋποθέσεις των προηγουµένων παραγράφων, µπορεί να
προσφεύγει στο ∆ικαστήριο κατά Οργάνου, οργανισµού ή φορέα ή της Ένωσης που παρέλειψε να
του απευθύνει πράξη, εκτός από σύσταση ή γνώµη.

Άρθρο ΙΙΙ-273

Το Όργανο ή τα Όργανα, ο οργανισµός ή ο φορέας των οποίων η πράξη κηρύχθηκε άκυρη ή των
οποίων η παράλειψη κηρύχθηκε αντίθετη προς το Σύνταγµα, οφείλουν να λαµβάνουν τα µέτρα που
συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης του ∆ικαστηρίου.

Η υποχρέωση αυτή δεν θίγει τις υποχρεώσεις που µπορούν να προκύψουν από την εφαρµογή του
άρθρου ΙΙΙ-337, δεύτερο εδάφιο.
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Άρθρο ΙΙΙ-274

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αποφαίνεται µε προδικαστικές αποφάσεις :

α) επί της ερµηνείας του Συντάγµατος,
β) επί της εγκυρότητας και της ερµηνείας των πράξεων των Οργάνων της Ένωσης,

∆ικαστήριο κράτους µέλους, ενώπιον του οποίου ανακύπτει τέτοιο ζήτηµα, µπορεί, εάν κρίνει ότι
απαιτείται απόφαση επί του ζητήµατος αυτού για την έκδοση της δικής του απόφασης, να
παραπέµψει το ζήτηµα στο ∆ικαστήριο για να αποφανθεί επ� αυτού.

∆ικαστήριο κράτους µέλους, ενώπιον του οποίου ανακύπτει τέτοιο ζήτηµα σε εκκρεµή υπόθεση και
του οποίου οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα µέσα του εσωτερικού δικαίου, οφείλει να
παραπέµψει το ζήτηµα στο ∆ικαστήριο.

Όταν ανακύπτει τέτοιο ζήτηµα σε εκκρεµή υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου κράτους µέλους η οποία
αφορά πρόσωπο υπό κράτηση, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται το συντοµότερο δυνατόν.

Άρθρο ΙΙΙ-275

Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο επί των διαφορών αποζηµιώσεως που προβλέπονται στο άρθρο
ΙΙΙ-337, δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο ΙΙΙ-276

Κατόπιν αιτήµατος του κράτους µέλους που αποτελεί αντικείµενο διαπίστωσης εκ µέρους του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ή του Συµβουλίου των Υπουργών δυνάµει του άρθρου Ι-58, το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφαίνεται µόνο για τις διαδικαστικές επιταγές του
άρθρου αυτού. Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται εντός προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία της
εν λόγω διαπίστωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-277

Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο επί οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ της Ένωσης και των υπαλλήλων
της, εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης
των υπαλλήλων της Ένωσης και το καθεστώς που ισχύει για το λοιπό προσωπικό της Ένωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-278

Εντός των ορίων των κατωτέρω διατάξεων, το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο επί των διαφορών που
αφορούν :

α) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών µελών που προκύπτουν από το καταστατικό
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας διαθέτει εν
προκειµένω τις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή από το άρθρο ΙΙΙ-265,

β) τις πράξεις του Συµβουλίου των ∆ιοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κάθε
κράτος µέλος, η Επιτροπή και το διοικητικό συµβούλιο της Τράπεζας δύνανται να ασκούν
σχετικώς προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-270,
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γ) τις πράξεις του διοικητικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κατά των
πράξεων αυτών δύνανται να προσφεύγουν, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-270, µόνο κράτη µέλη ή
η Επιτροπή και µόνο λόγω παράβασης των τύπων που προβλέπει το άρθρο 21, παράγραφος 2,
και παράγραφοι 5 µέχρι και 7 του καταστατικού της Τράπεζας,

δ) την εκτέλεση εκ µέρους των εθνικών κεντρικών τραπεζών των υποχρεώσεων που απορρέουν
από το Σύνταγµα και το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
διαθέτει, για το σκοπό αυτόν, έναντι των εθνικών κεντρικών τραπεζών, τις εξουσίες που
διαθέτει η Επιτροπή βάσει του άρθρου ΙΙΙ-265 έναντι των κρατών µελών. Εάν το ∆ικαστήριο
διαπιστώσει ότι εθνική κεντρική τράπεζα έχει αθετήσει υποχρέωσή της εκ του Συντάγµατος,
η τράπεζα αυτή οφείλει να λάβει τα µέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης του
∆ικαστηρίου.

Άρθρο ΙΙΙ-279

Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφαίνεται δυνάµει ρήτρας διαιτησίας που περιέχεται σε
σύµβαση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η οποία συνάπτεται από την Ένωση ή για λογαριασµό της.

Άρθρο ΙΙΙ-280

Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο επί οποιασδήποτε διαφοράς µεταξύ των κρατών µελών, συναφούς µε
το αντικείµενο του Συντάγµατος, αν η διαφορά αυτή του υποβληθεί δυνάµει συµβάσεως διαιτησίας.

Άρθρο ΙΙΙ-281

Εφόσον το Σύνταγµα δεν προβλέπει αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου, οι διαφορές στις οποίες η
Ένωση είναι διάδικος δεν εξαιρούνται εκ του λόγου αυτού από την αρµοδιότητα των εθνικών
δικαστηρίων.

Άρθρο ΙΙΙ-282

Το ∆ικαστήριο δεν είναι αρµόδιο σε σχέση µε τα άρθρα Ι-39 και Ι-40 και τις διατάξεις του
κεφαλαίου ΙΙ του Τίτλου V του Μέρους ΙΙΙ που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και
πολιτική ασφάλειας.

Ωστόσο, το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών που ασκούνται σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις του άρθρου ΙΙΙ-270, παράγραφος 4, και αφορούν τον έλεγχο της νοµιµότητας
των περιοριστικών µέτρων κατά φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα οποία θεσπίζει το Συµβούλιο
των Υπουργών βάσει του άρθρου ΙΙΙ-193.
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Άρθρο ΙΙΙ-283

Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του όσον αφορά τις διατάξεις των τµηµάτων 3 και 4 του
κεφαλαίου ΙV του Τίτλου ΙΙΙ σχετικά µε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το
∆ικαστήριο δεν είναι αρµόδιο να ελέγχει την εγκυρότητα ή την αναλογικότητα επιχειρησιακών
δράσεων της αστυνοµίας ή άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόµου ενός κράτους µέλους, ούτε να
αποφαίνεται για την άσκηση των ευθυνών που φέρουν τα κράτη µέλη για την τήρηση της δηµόσιας
τάξης και τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας, όταν οι πράξεις αυτές εµπίπτουν στο
εσωτερικό δίκαιο.

Άρθρο ΙΙΙ-284

Τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µη ρυθµίζουν διαφορές σχετικές µε την ερµηνεία
ή την εφαρµογή του Συντάγµατος κατά τρόπο διάφορο από εκείνον που προβλέπει το Σύνταγµα.

Άρθρο ΙΙΙ-285

Παρά τη λήξη της προθεσµίας του άρθρου ΙΙΙ-270, παράγραφος 5, κάθε διάδικος µπορεί,
επ� ευκαιρία διαφοράς που θέτει υπό αµφισβήτηση την ισχύ ευρωπαϊκού νόµου ή ευρωπαϊκού
κανονισµού του Συµβουλίου των Υπουργών, της Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, να επικαλείται το ανεφάρµοστο της πράξης αυτής ενώπιον του ∆ικαστηρίου για έναν
από του λόγους που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-270, παράγραφος 2.

Άρθρο ΙΙΙ-286

Οι προσφυγές στο ∆ικαστήριο δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα. Το ∆ικαστήριο όµως µπορεί,
εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις, να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της
προσβαλλοµένης πράξης.

Άρθρο ΙΙΙ-287

Στις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιόν του, το ∆ικαστήριο µπορεί να διατάσσει τα αναγκαία
προσωρινά µέτρα.

Άρθρο ΙΙΙ-288

Οι αποφάσεις του ∆ικαστηρίου είναι εκτελεστές κατά τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο
ΙΙΙ-307.



CONV 850/03 194
   EL

Άρθρο ΙΙΙ-289

Ο Οργανισµός του ∆ικαστηρίου ορίζεται σε ιδιαίτερο Πρωτόκολλο.

Ευρωπαϊκός νόµος µπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του Οργανισµού, εξαιρέσει του τίτλου Ι και
του άρθρου 64. Εκδίδεται είτε κατόπιν αιτήµατος του ∆ικαστηρίου και µετά από διαβούλευση µε
την Επιτροπή, είτε µετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση µε το ∆ικαστήριο.

Υποτµήµα 6

Το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο ΙΙΙ-290

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασµούς του συνόλου των εσόδων και των
δαπανών της Ένωσης. Ελέγχει επίσης τους λογαριασµούς του συνόλου των εσόδων και δαπανών
κάθε οργανισµού ιδρυόµενου από την Ένωση, στο βαθµό που η ιδρυτική πράξη δεν αποκλείει τον
έλεγχο αυτό.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγχειρίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών
δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασµών και τη νοµιµότητα και κανονικότητα των
σχετικών πράξεων, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
δήλωση αυτή είναι δυνατόν να συµπληρώνεται από ειδικές εκτιµήσεις για κάθε σηµαντικό τοµέα
δραστηριοτήτων της Ένωσης.

2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τη νοµιµότητα και την κανονικότητα της πραγµατοποίησης
των εσόδων και δαπανών και εξακριβώνει τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση. Ενεργώντας κατά
τον τρόπο αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ειδικότερα οποιαδήποτε παρατυπία.

Ο έλεγχος των εσόδων διενεργείται βάσει των ποσών που βεβαιώνονται ως οφειλόµενα και των
ποσών που πράγµατι καταβάλλονται στην Ένωση.

Ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται βάσει των αναληφθεισών υποχρεώσεων και των
πραγµατοποιηθεισών πληρωµών.

Οι έλεγχοι αυτοί µπορούν να διενεργούνται προ του κλεισίµατος των λογαριασµών του σχετικού
οικονοµικού έτους.

3. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται βάσει εγγράφων και, εν ανάγκη, επιτόπου στα άλλα Όργανα της
Ένωσης, στις εγκαταστάσεις κάθε οργανισµού που διαχειρίζεται έσοδα ή δαπάνες για λογαριασµό
της Ένωσης και στα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων κάθε φυσικού ή
νοµικού προσώπου που λαµβάνει πληρωµές από τον προϋπολογισµό. Ο έλεγχος στα κράτη µέλη
ασκείται σε συνεργασία µε τα εθνικά ελεγκτικά όργανα, ή, εάν αυτά δεν έχουν τις αναγκαίες
αρµοδιότητες, µε τις αρµόδιες εθνικές υπηρεσίες. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά
όργανα των κρατών µελών συνεργάζονται µε πνεύµα εµπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την
ανεξαρτησία τους. Τα όργανα αυτά ή οι υπηρεσίες αυτές γνωστοποιούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο
εάν προτίθενται να συµµετάσχουν στον έλεγχο.

Τα άλλα Όργανα της Ένωσης, κάθε οργανισµός που διαχειρίζεται έσοδα ή δαπάνες για λογαριασµό
της Ένωσης, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει πληρωµές από τον προϋπολογισµό, και
τα εθνικά ελεγκτικά όργανα, ή, αν αυτά δεν έχουν τις αναγκαίες αρµοδιότητες, οι αρµόδιες εθνικές
υπηρεσίες, διαβιβάζουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µετά από αίτησή του, κάθε αναγκαίο έγγραφο ή
πληροφορία για την εκπλήρωση της αποστολής του.
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Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη διαχείριση των
εσόδων και δαπανών της Ένωσης, τα δικαιώµατα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για πρόσβαση σε
πληροφορίες που κατέχει η Τράπεζα διέπονται από συµφωνία µεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
της Τράπεζας και της Επιτροπής. Ωστόσο, ελλείψει συµφωνίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει
πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των εσόδων και δαπανών της Ένωσης
που διαχειρίζεται η Τράπεζα.

4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταρτίζει ετήσια έκθεση µετά το κλείσιµο κάθε οικονοµικού έτους.
Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στα άλλα Όργανα της Ένωσης και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόµενη από τις απαντήσεις των Οργάνων αυτών στις
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο µπορεί εξ άλλου να υποβάλλει οποτεδήποτε παρατηρήσεις, ιδίως υπό
µορφή ειδικών εκθέσεων επί ειδικών ζητηµάτων, και να γνωµοδοτεί κατόπιν αιτήµατος ενός από τα
άλλα Όργανα της Ένωσης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγκρίνει τις ετήσιες ή ειδικές εκθέσεις ή τις γνωµοδοτήσεις του µε την
πλειοψηφία των µελών του. Μπορεί, ωστόσο, να συνιστά στους κόλπους του τµήµατα προκειµένου
να εγκρίνουν ορισµένες κατηγορίες εκθέσεων ή γνωµοδοτήσεων, σύµφωνα µε τους όρους που
προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισµό του.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών
κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισµού.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό του. Ο κανονισµός αυτός υπόκειται
στην έγκριση του Συµβουλίου των Υπουργών.

Άρθρο ΙΙΙ-291

1. Τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιλέγονται µεταξύ προσωπικοτήτων που υπηρετούν ή
έχουν υπηρετήσει στις χώρες τους σε όργανα εξωτερικού ελέγχου ή διαθέτουν ειδικά προσόντα για
το λειτούργηµα αυτό. Οφείλουν να παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας.

2. Τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζονται για περίοδο έξι ετών. Η θητεία τους µπορεί
να ανανεωθεί. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση στην οποία ορίζεται ο
κατάλογος των µελών, ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε τις προτάσεις που υποβάλλει κάθε
κράτος µέλος. Αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκλέγουν µεταξύ τους τον Πρόεδρό τους, για περίοδο τριών
ετών. Η επανεκλογή του επιτρέπεται.

3. Τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκούν τα καθήκοντά τους µε πλήρη ανεξαρτησία, για το
γενικό συµφέρον της Ένωσης.

Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καµία
κυβέρνηση ή άλλον οργανισµό. Απέχουν από κάθε ενέργεια ασυµβίβαστη µε τα καθήκοντά τους.
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4. Τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να
ασκούν οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, αµειβόµενη ή µη. Αναλαµβάνουν
επισήµως την υποχρέωση, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να τηρούν κατά τη διάρκεια
της θητείας τους και µετά τη λήξη αυτής τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της θέσεώς τους, και
ιδίως τις υποχρεώσεις εντιµότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, µετά την αποχώρησή
τους, ορισµένων θέσεων ή ορισµένων πλεονεκτηµάτων.

5. Εκτός των τακτικών ανανεώσεων και των θανάτων, τα καθήκοντα µέλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου λήγουν είτε ατοµικώς µε παραίτηση, είτε µε απαλλαγή από αυτά η οποία κηρύσσεται
από το ∆ικαστήριο σύµφωνα µε την παράγραφο 6.

Το µέλος που αποχωρεί αντικαθίσταται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.

Εκτός από την περίπτωση της απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, τα µέλη του Ελεγκτικού
Συνεδρίου παραµένουν εν υπηρεσία µέχρις ότου αντικατασταθούν.

6. Τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δυνατόν να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους ή
να κηρύσσονται έκπτωτα από το δικαίωµα συνταξιοδότησης ή από άλλα αντ� αυτού ωφελήµατα
µόνον εάν το ∆ικαστήριο διαπιστώσει, κατόπιν αιτήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι έπαυσαν
να ανταποκρίνονται προς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις ή να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που
απορρέουν εκ της θέσεώς τους.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Υποτµήµα 1

Η Επιτροπή των Περιφερειών

Άρθρο ΙΙΙ-292

Ο αριθµός των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών δεν υπερβαίνει τα 350. Το Συµβούλιο των
Υπουργών εκδίδει οµόφωνα ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία καθορίζεται η σύνθεση της
Επιτροπής των Περιφερειών.

Τα µέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς και ισάριθµοι αναπληρωτές, διορίζονται για πέντε
έτη. Η θητεία τους µπορεί να ανανεωθεί.

Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση στην οποία ορίζεται ο κατάλογος των
µελών και των αναπληρωτών τους, ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε τις προτάσεις που
υποβάλλει κάθε κράτος µέλος.

Κατά τη λήξη της θητείας που αναφέρεται στο άρθρο Ι-31, παράγραφος 2, δυνάµει του οποίου
έχουν προταθεί, η θητεία των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών λήγει αυτοµάτως και τα µέλη
αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της εν λόγω θητείας µε την ίδια διαδικασία.

Κανένα µέλος της Επιτροπής των Περιφερειών δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα και µέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο ΙΙΙ-293

Η Επιτροπή των Περιφερειών διορίζει µεταξύ των µελών της τον Πρόεδρο και το προεδρείο της για
περίοδο δυόµισι ετών.

Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Η Επιτροπή των Περιφερειών συγκαλείται από τον Πρόεδρό της κατόπιν αιτήµατος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου των Υπουργών ή της Επιτροπής. Μπορεί επίσης να
συνεδριάζει µε δική της πρωτοβουλία.

Άρθρο ΙΙΙ-294

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών ή η Επιτροπή ζητούν τη γνώµη της
Επιτροπής των Περιφερειών στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγµα και σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις, ιδίως εφόσον πρόκειται για διασυνοριακή συνεργασία, και εφόσον τούτο
κρίνεται σκόπιµο από το ένα από τα Όργανα αυτά.

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών ή η Επιτροπή το κρίνουν αναγκαίο,
τάσσουν στην Επιτροπή των Περιφερειών προθεσµία ενός τουλάχιστον µηνός για να υποβάλει τη
γνώµη της. Η προθεσµία υπολογίζεται από τη γνωστοποίηση στον Πρόεδρό της. Μετά την πάροδο
της προθεσµίας, η έλλειψη γνώµης δεν εµποδίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο ή την
Επιτροπή να ενεργήσουν.
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Όταν ζητείται γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής κατ� εφαρµογή του άρθρου
ΙΙΙ-298, η Επιτροπή των Περιφερειών ενηµερώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο των Υπουργών ή την Επιτροπή γι� αυτήν την αίτηση γνώµης. Η Επιτροπή των
Περιφερειών µπορεί, εφόσον θεωρεί ότι διακυβεύονται συγκεκριµένα περιφερειακά συµφέροντα,
να εκφέρει γνώµη σχετικά µε το θέµα. Μπορεί επίσης να εκφέρει γνώµη και µε δική της
πρωτοβουλία στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιµο.

Η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών καθώς και τα πρακτικά των συσκέψεων διαβιβάζονται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και την Επιτροπή.

Υποτµήµα 2

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

Άρθρο ΙΙΙ-295

Ο αριθµός των µελών της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής δεν υπερβαίνει τα 350. Το
Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει οµόφωνα ευρωπαϊκή απόφαση µε την οποία καθορίζεται η
σύνθεση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Άρθρο ΙΙΙ-296

Τα µέλη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής διορίζονται για περίοδο πέντε ετών. Η θητεία
τους µπορεί να ανανεωθεί. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκή απόφαση στην οποία
ορίζεται ο κατάλογος των µελών, ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε τις προτάσεις που υποβάλλει
κάθε κράτος µέλος.

Το Συµβούλιο αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή. Μπορεί να ζητά τη γνώµη
ευρωπαϊκών οργανώσεων αντιπροσωπευτικών των διαφόρων κλάδων της οικονοµικής και
κοινωνικής ζωής και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες
της Ένωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-297

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκλέγει µεταξύ των µελών της τον Πρόεδρο και το
προεδρείο της για περίοδο δυόµισι ετών.

Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Συγκαλείται από τον Πρόεδρό της κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου των Υπουργών ή της Επιτροπής. Μπορεί επίσης να συνεδριάζει µε δική της
πρωτοβουλία.
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Άρθρο ΙΙΙ-298

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών ή η Επιτροπή οφείλουν να ζητούν τη
γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις περιπτώσεις που προβλέπει το Σύνταγµα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση µπορούν να ζητούν τη γνώµη της προαιρετικά. Η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή µπορεί επίσης να διατυπώνει γνώµη µε δική της πρωτοβουλία.

Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών ή η Επιτροπή το κρίνουν αναγκαίο,
τάσσουν στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή προθεσµία τουλάχιστον ενός µηνός για να
υποβάλει τη γνώµη της. Η προθεσµία υπολογίζεται από τη γνωστοποίηση στον Πρόεδρό της. Μετά
την πάροδο της προθεσµίας, η έλλειψη γνώµης δεν εµποδίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συµβούλιο ή την Επιτροπή να ενεργήσουν.

Η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής καθώς και τα πρακτικά των συσκέψεων
διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και την Επιτροπή.



CONV 850/03 200
   EL

ΤΜΗΜΑ 3

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕN∆ΥΣΕΩN

Άρθρο ΙΙΙ-299

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει νοµική προσωπικότητα.

Μέλη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι τα κράτη µέλη.

Το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αποτελεί αντικείµενο πρωτοκόλλου. Με
ευρωπαϊκό νόµο µπορούν να τροποποιηθούν τα άρθρα 4, 11 και 12 και το άρθρο 18, παράγραφος 5
του καταστατικού της Τράπεζας, είτε κατόπιν αιτήµατος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
και µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή, είτε µετά από πρόταση της Επιτροπής και
διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Άρθρο ΙΙΙ-300

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ως αποστολή να συµβάλλει στην ισόρροπη και
απρόσκοπτη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για το συµφέρον της Ένωσης προσφεύγοντας στην
κεφαλαιαγορά και στους ιδίους πόρους της. Για το σκοπό αυτό, χωρίς να επιδιώκει κέρδος,
διευκολύνει µε την παροχή δανείων και εγγυήσεων τη χρηµατοδότηση των κατωτέρω σχεδίων, σε
όλους τους τοµείς της οικονοµίας :

α) σχεδίων που αποβλέπουν στην αξιοποίηση των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών,

β) σχεδίων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό ή στη µετατροπή επιχειρήσεων ή στη
δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η προοδευτική εγκαθίδρυση της
εσωτερικής αγοράς και που, λόγω της έκτασης ή της φύσης τους, δεν είναι δυνατόν να
καλυφθούν πλήρως από τα διαθέσιµα σε κάθε κράτος µέλος χρηµατοδοτικά µέσα.

γ) σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος για περισσότερα κράτη µέλη που, λόγω της έκτασης ή της
φύσης τους, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν πλήρως από τα διαθέσιµα σε κάθε κράτος µέλος
χρηµατοδοτικά µέσα.

Η Τράπεζα, κατά την εκτέλεση της αποστολής της, διευκολύνει τη χρηµατοδότηση επενδυτικών
προγραµµάτων σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων και των άλλων
χρηµατοδοτικών µέσων της Ένωσης.
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ΤΜΗΜΑ 4

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο ΙΙΙ-301

1. Όταν, δυνάµει του Συντάγµατος, συντρέχει πράξη του Συµβουλίου των Υπουργών µετά από
πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί να τροποποιεί την πρόταση αυτή
µόνο οµόφωνα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων Ι-54, ΙΙΙ-302, παράγραφοι 10 και 13,
και ΙΙΙ-310.

2. Ενόσω το Συµβούλιο των Υπουργών δεν έχει αποφασίσει, η Επιτροπή µπορεί να
τροποποιήσει την πρότασή της καθ� όλη τη διάρκεια των διαδικασιών που οδηγούν στη θέσπιση
πράξης της Ένωσης.

Άρθρο ΙΙΙ-302

1. Όταν δυνάµει του Συντάγµατος, οι ευρωπαϊκοί νόµοι ή νόµοι-πλαίσια εκδίδονται σύµφωνα
µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.

Πρώτη ανάγνωση

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο
Συµβούλιο των Υπουργών.

4. Εάν το Συµβούλιο των Υπουργών εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκδίδεται
η προτεινόµενη πράξη.

5. Εάν το Συµβούλιο των Υπουργών δεν εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

6. Το Συµβούλιο των Υπουργών ενηµερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους
λόγους που το οδήγησαν να καθορίσει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή ενηµερώνει
πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέση της.

∆εύτερη ανάγνωση

7. Εάν, εντός τριών µηνών µετά τη διαβίβαση της θέσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

α) εγκρίνει τη θέση του Συµβουλίου των Υπουργών σε πρώτη ανάγνωση ή δεν διατυπώσει
γνώµη, η προτεινόµενη πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε,

β) απορρίψει µε την πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν τη θέση του Συµβουλίου των
Υπουργών σε πρώτη ανάγνωση, η προτεινόµενη πράξη θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε,

γ) προτείνει, µε την πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν, τροπολογίες επί της θέσης του
Συµβουλίου των Υπουργών σε πρώτη ανάγνωση, το τροποποιηµένο κείµενο διαβιβάζεται στο
Συµβούλιο των Υπουργών και στην Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί για τις τροπολογίες αυτές,
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8. Εάν, εντός τριών µηνών από την παραλαβή των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
το Συµβούλιο των Υπουργών, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία,

α) εγκρίνει όλες αυτές τις τροπολογίες, η σχετική πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε,

β) δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου των Υπουργών, σε συµφωνία
µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκαλεί την επιτροπή συνδιαλλαγής εντός
έξι εβδοµάδων.

9. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα για τις τροπολογίες για τις οποίες η
Επιτροπή έχει εκφέρει αρνητική γνώµη.

Συνδιαλλαγή

10. Η επιτροπή συνδιαλλαγής, που αποτελείται από τα µέλη του Συµβουλίου των Υπουργών ή
τους αντιπροσώπους τους και από ισάριθµους αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει
ως αποστολή την επίτευξη συµφωνίας επί ενός κοινού σχεδίου, µε την ειδική πλειοψηφία των
µελών του Συµβουλίου των Υπουργών ή των αντιπροσώπων τους και µε την πλειοψηφία των
αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός έξι εβδοµάδων από τη σύγκλησή της, βάσει
των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου των Υπουργών σε δεύτερη
ανάγνωση.

11. Η Επιτροπή συµµετέχει στις εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής και αναλαµβάνει όλες τις
αναγκαίες πρωτοβουλίες µε σκοπό την προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου των Υπουργών.

12. Αν εντός έξι εβδοµάδων από τη σύγκλησή της η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει κοινό
σχέδιο, θεωρείται ότι η προτεινόµενη πράξη δεν εκδόθηκε.

Τρίτη ανάγνωση

13. Αν εντός της προθεσµίας αυτής η επιτροπή συνδιαλλαγής εγκρίνει κοινό σχέδιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών διαθέτουν προθεσµία έξι εβδοµάδων
έκαστο από την ηµεροµηνία αυτή για να εκδώσουν τη σχετική πράξη σύµφωνα µε το κοινό σχέδιο,
µε την πλειοψηφία των ψηφισάντων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µε ειδική
πλειοψηφία όσον αφορά το Συµβούλιο των Υπουργών. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι η
προτεινόµενη πράξη δεν εκδόθηκε.

14. Οι προθεσµίες των τριών µηνών και των έξι εβδοµάδων που αναφέρει το παρόν άρθρο
παρατείνονται αντίστοιχα κατά ένα µήνα ή κατά δύο εβδοµάδες το πολύ µε πρωτοβουλία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου των Υπουργών.

Ειδικές διατάξεις

15. Όταν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στο Σύνταγµα, ένας νόµος ή νόµος-πλαίσιο
υπόκειται στη συνήθη νοµοθετική διαδικασία ύστερα από πρωτοβουλία οµάδας κρατών µελών,
σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή αίτηµα του ∆ικαστηρίου ή της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2, 6, δεύτερη πρόταση, και 9.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών διαβιβάζουν στην Επιτροπή το
σχέδιο πράξης και τις θέσεις τους σε πρώτη και δεύτερη ανάγνωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο των Υπουργών µπορούν να ζητούν τη γνώµη της
Επιτροπής καθ� όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να διατυπώνει γνώµη
µε δική της πρωτοβουλία. Μπορεί, εάν το θεωρεί αναγκαίο, να συµµετέχει στην επιτροπή
συνδιαλλαγής υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 11.

Άρθρο ΙΙΙ-303

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή προβαίνουν σε
αµοιβαίες διαβουλεύσεις και οργανώνουν, βάσει κοινής συµφωνίας, τις πρακτικές λεπτοµέρειες της
συνεργασίας τους. Για το σκοπό αυτό µπορούν, τηρουµένων των διατάξεων του Συντάγµατος, να
συνάπτουν διοργανικές συµφωνίες οι οποίες ενδέχεται να έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα.

Άρθρο ΙΙΙ-304

1. Κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Όργανα, οι οργανισµοί και οι φορείς της
Ένωσης στηρίζονται σε µια ευρωπαϊκή διοίκηση ανοικτή, αποτελεσµατική και ανεξάρτητη.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου ΙΙΙ-332, ευρωπαϊκός νόµος καθορίζει τις ειδικές εφαρµοστέες
διατάξεις για το σκοπό αυτό.

Άρθρο ΙΙΙ-305

1. Τα Όργανα, οι οργανισµοί και οι φορείς της Ένωσης αναγνωρίζουν τη σηµασία της
διαφάνειας των εργασιών τους και προβλέπουν, κατ� εφαρµογή του άρθρου Ι-49, στους
εσωτερικούς τους κανονισµούς ειδικές διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση του κοινού στα
έγγραφα. Το ∆ικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά την άσκηση των διοικητικών
καθηκόντων τους, υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου Ι-49, παράγραφος 3.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών εξασφαλίζουν τη δηµοσίευση
των εγγράφων που αφορούν τις νοµοθετικές διαδικασίες.

Άρθρο ΙΙΙ-306

1. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς και αποφάσεις για τον
καθορισµό :

α) των αποδοχών, αποζηµιώσεων και συντάξεων του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
του Προέδρου της Επιτροπής, του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, των Ευρωπαίων
Επιτρόπων και των Επιτρόπων, του Προέδρου, των µελών και του Γραµµατέα του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, καθώς και των µελών και του Γραµµατέα του Τακτικού
∆ικαστηρίου,
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β) των όρων εργασίας, και ιδίως των αποδοχών, αποζηµιώσεων και συντάξεων, του Προέδρου
και των µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Καθορίζει επίσης κάθε αποζηµίωση που καταβάλλεται αντί αµοιβής.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει ευρωπαϊκούς κανονισµούς και αποφάσεις που
καθορίζουν τις αποζηµιώσεις των µελών της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Άρθρο ΙΙΙ-307

Οι πράξεις του Συµβουλίου των Υπουργών, της Επιτροπής ή της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας
οι οποίες επιβάλλουν χρηµατική υποχρέωση σε πρόσωπα πλην των κρατών αποτελούν εκτελεστό
τίτλο.

Την αναγκαστική εκτέλεση διέπουν οι κανόνες της πολιτικής δικονοµίας οι ισχύοντες στο κράτος
µέλος όπου λαµβάνει χώρα η εκτέλεση. Για την περιαφή του εκτελεστήριου τύπου απαιτείται
µόνον έλεγχος της γνησιότητας του τίτλου. Στον έλεγχο προβαίνει η εθνική αρχή την οποία ορίζει
προς τούτο η κυβέρνηση εκάστου κράτους µέλους, ενηµερώνοντας σχετικά την Επιτροπή και το
∆ικαστήριο.

Αφού, µετά από αίτηση του επισπεύδοντος, ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, ο επισπεύδων
δικαιούται να επιδιώξει την αναγκαστική εκτέλεση απευθυνόµενος στην αρµόδια αρχή σύµφωνα µε
την εθνική νοµοθεσία.

Η αναγκαστική εκτέλεση αναστέλλεται µόνον µε απόφαση του ∆ικαστηρίου. Εν τούτοις, αρµόδια
να ελέγχουν το σύννοµο των πράξεων εκτέλεσης είναι τα εθνικά δικαστήρια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο ΙΙΙ-308

1. Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο θεσπίζεται για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών
σύµφωνα µε το άρθρο Ι-54.

2. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο καθορίζει το ύψος των ετήσιων ανώτατων ορίων των πιστώσεων
για αναλήψεις υποχρεώσεων ανά κατηγορία δαπανών και του ετήσιου ανώτατου ορίου των
πιστώσεων για πληρωµές. Οι κατηγορίες δαπανών, που είναι περιορισµένες σε αριθµό,
αντιστοιχούν στους κύριους τοµείς δραστηριοτήτων της Ένωσης.

3. Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο προβλέπει οποιαδήποτε άλλη διάταξη που θα ήταν χρήσιµη για
την οµαλή διεξαγωγή της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

4. Όταν ο ευρωπαϊκός νόµος του Συµβουλίου των Υπουργών µε τον οποίο θεσπίζεται νέο
δηµοσιονοµικό πλαίσιο δεν έχει εκδοθεί κατά τη λήξη του προηγούµενου δηµοσιονοµικού
πλαισίου, τα ανώτατα όρια και οι λοιπές διατάξεις που αντιστοιχούν στο τελευταίο έτος του εν
λόγω πλαισίου παρατείνονται έως την έκδοση του νόµου.

5. Καθ� όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στη θέσπιση του δηµοσιονοµικού πλαισίου,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή λαµβάνουν κάθε
απαραίτητο µέτρο για τη διευκόλυνση της αίσιας διεκπεραίωσης της διαδικασίας.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο ΙΙΙ-309

Το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου.

Άρθρο ΙΙΙ-310

Ευρωπαϊκός νόµος θεσπίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό της Ένωσης σύµφωνα µε τις ακόλουθες
διατάξεις :

1. Κάθε Όργανο της Ένωσης καταρτίζει, προ της 1ης Ιουλίου, κατάσταση των προβλεποµένων
δαπανών του. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις καταστάσεις αυτές σε σχέδιο προϋπολογισµού.
Επισυνάπτει γνώµη η οποία είναι δυνατόν να περιέχει αποκλίνουσες προβλέψεις.

Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει πρόβλεψη των εσόδων και των δαπανών.

Η Επιτροπή µπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
έως τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

2. Η Επιτροπή καταθέτει το σχέδιο προϋπολογισµού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο των Υπουργών το αργότερο την 1η Σεπτεµβρίου του έτους που προηγείται του έτους
της εκτέλεσης του προϋπολογισµού.

3. Το Συµβούλιο των Υπουργών καθορίζει τη θέση του σχετικά µε το σχέδιο προϋπολογισµού
και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αργότερο την 1η Οκτωβρίου του έτους που
προηγείται του έτους της εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Ενηµερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για τους λόγους οι οποίοι το οδήγησαν στον καθορισµό της θέσης του.

4. Εάν, εντός σαράντα δύο ηµερών µετά τη διαβίβαση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο :

α) εγκρίνει τη θέση του Συµβουλίου των Υπουργών ή δεν εκφέρει γνώµη, ο ευρωπαϊκός νόµος
για τον προϋπολογισµό θεωρείται εκδοθείς,

β) προτείνει, µε την πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν, τροπολογίες επί της θέσης του
Συµβουλίου των Υπουργών, το κείµενο, όπως τροποποιήθηκε, διαβιβάζεται στο Συµβούλιο
των Υπουργών και την Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν
συµφωνίας µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου των Υπουργών, συγκαλεί αµέσως την επιτροπή
συνδιαλλαγής.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν συνέρχεται εάν εντός δέκα ηµερών το Συµβούλιο των Υπουργών
γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του.
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5. Η επιτροπή συνδιαλλαγής, που αποτελείται από τα µέλη του Συµβουλίου των Υπουργών ή
τους αντιπροσώπους τους και από ισάριθµους αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει
ως αποστολή την επίτευξη συµφωνίας επί ενός κοινού σχεδίου, µε την ειδική πλειοψηφία των
µελών του Συµβουλίου των Υπουργών ή των αντιπροσώπων τους και µε την πλειοψηφία των
αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός 21 ηµερών από τη σύγκλησή της, βάσει των
θέσεων του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου των Υπουργών.

6. Η Επιτροπή συµµετέχει στις εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής και αναλαµβάνει όλες τις
αναγκαίες πρωτοβουλίες µε σκοπό την προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου των Υπουργών.

7. Εάν, εντός της προθεσµίας των 21 ηµερών που ορίζεται στην παράγραφο 5, η επιτροπή
συνδιαλλαγής εγκρίνει κοινό σχέδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών
διαθέτουν προθεσµία 14 ηµερών έκαστο από την ηµεροµηνία αυτή για να εγκρίνουν το κοινό
σχέδιο, µε την πλειοψηφία των ψηφισάντων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µε ειδική
πλειοψηφία όσον αφορά το Συµβούλιο των Υπουργών.

8. Εάν, εντός της προθεσµίας των 21 ηµερών που ορίζεται στην παράγραφο 5, η επιτροπή
συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει κοινό σχέδιο ή εάν το Συµβούλιο των Υπουργών απορρίψει το κοινό
σχέδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί, εντός 14 ηµερών, µε την πλειοψηφία των µελών του
και των τριών πέµπτων των ψηφισάντων, να επιβεβαιώσει τις τροπολογίες του. Εφόσον δεν
επιβεβαιωθεί µια τροπολογία του Κοινοβουλίου, η θέση του Συµβουλίου των Υπουργών ως προς
τη θέση του προϋπολογισµού για την οποία υποβλήθηκε η τροπολογία αυτή θεωρείται εγκριθείσα.

Εάν το Κοινοβούλιο απορρίψει το κοινό σχέδιο µε την πλειοψηφία των µελών του και των τριών
πέµπτων των ψηφισάντων, µπορεί να ζητήσει να του υποβληθεί νέο σχέδιο προϋπολογισµού.

9. Όταν περατωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπιστώνει ότι ο ευρωπαϊκός νόµος για τον προϋπολογισµό έχει
οριστικώς εγκριθεί.

Άρθρο ΙΙΙ-311

1. Αν δεν έχει εκδοθεί ευρωπαϊκός νόµος για τον προϋπολογισµό στην αρχή ενός οικονοµικού
έτους, οι δαπάνες µπορούν να πραγµατοποιούνται µηνιαίως κατά κεφάλαιο ή κατ� άλλη
υποδιαίρεση, κατά τις διατάξεις του ευρωπαϊκού νόµου που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-318, εντός
των ορίων του ενός δωδεκάτου των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί στον ευρωπαϊκό νόµο για τον
προϋπολογισµό του προηγούµενου οικονοµικού έτους, χωρίς το µέτρο αυτό να έχει ως αποτέλεσµα
να τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής πιστώσεις που υπερβαίνουν το ένα δωδέκατο εκείνων που
προβλέπονται στο υπό εξέταση σχέδιο προϋπολογισµού.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί, µετά από πρόταση της Επιτροπής και µε την
επιφύλαξη της τήρησης των άλλων όρων που ορίζονται στην πρώτη παράγραφο, να εκδίδει
ευρωπαϊκή απόφαση για την έγκριση των δαπανών που υπερβαίνουν το ένα δωδέκατο. Το
Συµβούλιο διαβιβάζει αµέσως την απόφαση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Η προαναφερόµενη ευρωπαϊκή απόφαση προβλέπει τα αναγκαία µέτρα σχετικά µε τους πόρους για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Τίθεται σε ισχύ τριάντα ηµέρες µετά την έκδοσή της εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν
αποφασίσει εντός της προθεσµίας αυτής, µε την πλειοψηφία των µελών του, να µειώσει τις
σχετικές δαπάνες.

Άρθρο ΙΙΙ-312

Με εξαίρεση τις πιστώσεις οι οποίες αφορούν δαπάνες προσωπικού, οι πιστώσεις οι οποίες
παραµένουν αχρησιµοποίητες στο τέλος του οικονοµικού έτους είναι δυνατόν να µεταφερθούν
µόνο στο επόµενο οικονοµικό έτος, κατά τους όρους που καθορίζονται στον ευρωπαϊκό νόµο που
αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-318.

Οι πιστώσεις εξειδικεύονται κατά κεφάλαια στα οποία οµαδοποιούνται οι δαπάνες ανάλογα µε τη
φύση ή τον προορισµό τους και υποδιαιρούνται, σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό νόµο που αναφέρεται
στο άρθρο ΙΙΙ-318.

Οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου των Υπουργών, της Επιτροπής και
του ∆ικαστηρίου αποτελούν αντικείµενο χωριστών τµηµάτων του προϋπολογισµού, µε την
επιφύλαξη ειδικού καθεστώτος για ορισµένες κοινές δαπάνες.
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ΤΜΗΜΑ 3

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Άρθρο ΙΙΙ-313

Η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισµό σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τον
ευρωπαϊκό νόµο που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-318, µε δική της ευθύνη και εντός των ορίων των
πιστώσεων που εγκρίθηκαν, σύµφωνα µε την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Τα
κράτη µέλη συνεργάζονται µε την Επιτροπή προκειµένου να διασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την αυτή αρχή.

Ο ευρωπαϊκός νόµος που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-318 ορίζει τις υποχρεώσεις ελέγχου των
κρατών µελών κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού καθώς και τις απορρέουσες ευθύνες.

Ο ευρωπαϊκός νόµος που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-318 ορίζει τις ευθύνες κάθε Οργάνου και τον
ειδικό τρόπο κατά τον οποίο συµµετέχει στην εκτέλεση των ιδίων δαπανών του.

Η Επιτροπή µπορεί να προβαίνει, εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού νόµου
που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-318, σε µεταφορές πιστώσεων του προϋπολογισµού είτε από
κεφάλαιο σε κεφάλαιο είτε από υποδιαίρεση σε υποδιαίρεση.

Άρθρο ΙΙΙ-314

Η Επιτροπή καταθέτει κατ� έτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών
τους λογαριασµούς του διαρρεύσαντος οικονοµικού έτους που αναφέρονται στην εκτέλεση του
προϋπολογισµού. Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης δηµοσιονοµικό ισολογισµό µε το ενεργητικό και
το παθητικό της Ένωσης.

Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών
έκθεση αξιολόγησης των οικονοµικών της Ένωσης βασιζόµενη στα αποτελέσµατα που έχουν
επιτευχθεί ιδίως όσον αφορά τις επισηµάνσεις στις οποίες προέβησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο των Υπουργών δυνάµει του άρθρου ΙΙΙ-315.

Άρθρο ΙΙΙ-315

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από σύσταση του Συµβουλίου των Υπουργών, απαλλάσσει
την Επιτροπή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισµού. Για το σκοπό αυτό, εξετάζει, ύστερα από
το Συµβούλιο των Υπουργών, τους λογαριασµούς, το δηµοσιονοµικό ισολογισµό και την έκθεση
αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο ΙΙΙ-314, την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
µαζί µε τις απαντήσεις των υπό έλεγχο Οργάνων στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη
δήλωση αξιοπιστίας που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ-290, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, καθώς και
τις συναφείς ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Προτού απαλλάξει την Επιτροπή, ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που εντάσσεται στα
πλαίσια της άσκησης των εξουσιών της σε θέµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο µπορεί να ζητήσει να ακούσει την άποψη της Επιτροπής σχετικά µε την εκτέλεση των
δαπανών ή τη λειτουργία των συστηµάτων δηµοσιονοµικού ελέγχου. Η Επιτροπή διαβιβάζει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από αίτησή του, κάθε αναγκαία πληροφορία.
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3. Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις που
συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής και οι άλλες παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε την εκτέλεση των δαπανών, καθώς και τα σχόλια που συνοδεύουν τις συστάσεις
απαλλαγής που διατυπώνει το Συµβούλιο των Υπουργών.

4. Κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου των Υπουργών, η
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για τα µέτρα που έχουν ληφθεί µε βάση τις παρατηρήσεις και τα
σχόλια, και ιδίως σχετικά µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί στις υπηρεσίες οι οποίες έχουν αναλάβει
την εκτέλεση του προϋπολογισµού. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται επίσης στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.
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ΤΜΗΜΑ 4

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο III-316

Το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο και ο ετήσιος προϋπολογισµός καταρτίζονται σε ευρώ.

Άρθρο III-317

Η Επιτροπή δύναται, εφόσον πληροφορήσει σχετικά τις αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων
κρατών µελών, να µεταφέρει στο νόµισµα κράτους µέλους τα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει
στο νόµισµα άλλου κράτους µέλους, κατά το µέτρο που είναι αναγκαίο για τη χρησιµοποίησή τους
για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται από το Σύνταγµα. Η Επιτροπή αποφεύγει, κατά το
δυνατό, να προβαίνει σε τέτοιες µεταφορές, αν κατέχει στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα ή
ρευστοποιήσιµα στο νόµισµα που χρειάζεται.

Η Επιτροπή επικοινωνεί µε κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος µέσω της αρχής την οποία αυτό
ορίζει. Κατά την εκτέλεση των δηµοσιονοµικών πράξεων, προσφεύγει στην εκδοτική τράπεζα του
ενδιαφεροµένου κράτους µέλους ή σε άλλον εξουσιοδοτηµένο από αυτό οικονοµικό οργανισµό.

Άρθρο III-318

1. Ευρωπαϊκός νόµος :

α) ορίζει τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που ρυθµίζουν ιδίως τη διαδικασία σχετικά µε την
κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισµού και την παρουσίαση και τον έλεγχο των
λογαριασµών,

β) ορίζει τους κανόνες και οργανώνει τον έλεγχο της ευθύνης των δηµοσιονοµικών ελεγκτών,
των διατακτών και των υπολόγων.

Ο ευρωπαϊκός νόµος εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει, µετά από πρόταση της Επιτροπής, ευρωπαϊκό
κανονισµό που καθορίζει τους τρόπους και τη διαδικασία κατά τα οποία τα έσοδα του
προϋπολογισµού που προβλέπονται από τη ρύθµιση περί ιδίων πόρων της Ένωσης τίθενται στη
διάθεση της Επιτροπής καθώς και τα εφαρµοστέα µέτρα προς αντιµετώπιση, εφόσον είναι ανάγκη,
ταµειακών αναγκών. Αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το
Ελεγκτικό Συνέδριο.

3. Το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα έως την 1η Ιανουαρίου 2007 σε όλες τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
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Άρθρο III-319

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε να είναι
διαθέσιµα τα αναγκαία δηµοσιονοµικά µέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νοµικές της
υποχρεώσεις έναντι τρίτων.

Άρθρο III-320

Στο πλαίσιο των διαδικασιών του προϋπολογισµού που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο,
πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία της Επιτροπής τακτικές συναντήσεις µεταξύ των Προέδρων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου των Υπουργών και της Επιτροπής. Οι Πρόεδροι
λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την προώθηση του συντονισµού και της προσέγγισης των
θέσεων των Οργάνων µε στόχο τη διευκόλυνση της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
κεφαλαίου.
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ΤΜΗΜΑ 5

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Άρθρο III-321

1. Η Ένωση και τα κράτη µέλη καταπολεµούν την απάτη ή οποιαδήποτε άλλη παράνοµη
δραστηριότητα κατά των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης λαµβάνοντας, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, µέτρα τα οποία έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα και προσφέρουν αποτελεσµατική
προστασία στα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ίδιες διατάξεις καταπολέµησης της απάτης κατά των
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης µε εκείνες που θεσπίζουν για την καταπολέµηση της
απάτης κατά των δικών τους οικονοµικών συµφερόντων.

3. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του Συντάγµατος, τα κράτη µέλη συντονίζουν τη δράση
τους σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης κατά της απάτης. Για
το σκοπό αυτό, διοργανώνουν µαζί µε την Επιτροπή στενή και τακτική συνεργασία µεταξύ των
αρµόδιων αρχών.

4. Ευρωπαϊκός νόµος ή νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα απαραίτητα µέτρα στους τοµείς της
πρόληψης και της καταπολέµησης της απάτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της
Ένωσης µε σκοπό την παροχή αποτελεσµατικής και ισοδύναµης προστασίας στα κράτη µέλη.
Εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

5. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, υποβάλλει κατ� έτος στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών έκθεση για τα µέτρα και τις διατάξεις που
θεσπίστηκαν κατ� εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρο ΙΙΙ-322

Οι προτεινόµενες ενισχυµένες συνεργασίες σέβονται το Σύνταγµα και το δίκαιο της Ένωσης.

Οι εν λόγω συνεργασίες δεν θίγουν την εσωτερική αγορά ούτε την οικονοµική, κοινωνική και
εδαφική συνοχή. ∆εν συνιστούν διάκριση ή φραγµό στις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών
ούτε προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ τους.

Άρθρο ΙΙΙ-323

Οι προτεινόµενες ενισχυµένες συνεργασίες σέβονται τις αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των κρατών µελών που δεν συµµετέχουν σε αυτές. Τα µη συµµετέχοντα κράτη µέλη
δεν παρεµποδίζουν την εφαρµογή των ενισχυµένων συνεργασιών από τα κράτη µέλη που
συµµετέχουν σε αυτές.

Άρθρο ΙΙΙ-324

1. Κατά την καθιέρωσή τους, οι ενισχυµένες συνεργασίες είναι ανοικτές σε όλα τα κράτη µέλη,
µε την επιφύλαξη της τήρησης των ενδεχόµενων προϋποθέσεων συµµετοχής που ορίζει η
ευρωπαϊκή απόφαση εξουσιοδότησης. Παραµένουν επίσης ανοικτές ανά πάσα στιγµή, µε την
επιφύλαξη της τήρησης, επί πλέον των εν λόγω προϋποθέσεων, των πράξεων που έχουν ήδη
θεσπιστεί στα πλαίσια αυτά.

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη που συµµετέχουν σε ενισχυµένη συνεργασία φροντίζουν να
διευκολύνουν τη συµµετοχή όσον το δυνατόν περισσότερων κρατών µελών.

2. Η Επιτροπή και, ενδεχοµένως, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης, ενηµερώνουν τακτικά
όλα τα µέλη του Συµβουλίου των Υπουργών, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την
εξέλιξη των ενισχυµένων συνεργασιών.
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Άρθρο ΙΙΙ-325

1. Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία σε
κάποιον από τους τοµείς που αναφέρει το Σύνταγµα, εκτός της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας, απευθύνουν αίτηση στην Επιτροπή καθορίζοντας το πεδίο εφαρµογής και
τους επιδιωκόµενους στόχους της προτεινόµενης ενισχυµένης συνεργασίας. Η Επιτροπή δύναται να
υποβάλει στο Συµβούλιο των Υπουργών σχετική πρόταση. Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει πρόταση,
ανακοινώνει τους σχετικούς λόγους στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.

Η εξουσιοδότηση για την καθιέρωση ενισχυµένης συνεργασίας χορηγείται µε ευρωπαϊκή απόφαση
του Συµβουλίου των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής και αφού δώσει την έγκρισή του
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Στα πλαίσια της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, η αίτηση των κρατών
µελών που επιθυµούν να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία απευθύνεται στο
Συµβούλιο των Υπουργών. ∆ιαβιβάζεται στον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης, ο οποίος δίνει τη
γνώµη του ως προς τη συµβατότητα της ενισχυµένης συνεργασίας µε την κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφάλειας της Ένωσης, καθώς και στην Επιτροπή, η οποία δίνει τη γνώµη της ιδίως
ως προς τη συµβατότητα της προτεινόµενης ενισχυµένης συνεργασίας µε τις άλλες πολιτικές της
Ένωσης. ∆ιαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενηµέρωση.

Η εξουσιοδότηση για την καθιέρωση ενισχυµένης συνεργασίας χορηγείται µε ευρωπαϊκή απόφαση
του Συµβουλίου των Υπουργών.

Άρθρο ΙΙΙ-326

1. Κάθε κράτος µέλος το οποίο επιθυµεί να συµµετάσχει σε ενισχυµένη συνεργασία σε έναν από
τους τοµείς που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-325, παράγραφος 1, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο
Συµβούλιο των Υπουργών και στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή, εντός προθεσµίας τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της
γνωστοποίησης, επιβεβαιώνει τη συµµετοχή του εν λόγω κράτους µέλους. ∆ιαπιστώνει κατά
περίπτωση ότι πληρούνται οι ενδεχόµενες προϋποθέσεις συµµετοχής και θεσπίζει τα µεταβατικά
µέτρα που κρίνονται αναγκαία για την εφαρµογή των πράξεων που έχουν ήδη θεσπιστεί στα
πλαίσια της ενισχυµένης συνεργασίας.

Ωστόσο, εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι ενδεχόµενες προϋποθέσεις συµµετοχής δεν πληρούνται,
επισηµαίνει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων και
καθορίζει προθεσµία για την επανεξέταση της αίτησης συµµετοχής. Επανεξετάζει την αίτηση
σύµφωνα µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι προϋποθέσεις
συµµετοχής εξακολουθούν να µην πληρούνται, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος µπορεί να
υποβάλει το θέµα στο Συµβούλιο των Υπουργών, το οποίο αποφασίζει σύµφωνα µε το άρθρο Ι-43,
παράγραφος 3. To Συµβούλιο των Υπουργών µπορεί επίσης να θεσπίσει, ύστερα από πρόταση της
Επιτροπής, τα µεταβατικά µέτρα που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο.
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2. Κάθε κράτος µέλος που επιθυµεί να συµµετάσχει σε ενισχυµένη συνεργασία στα πλαίσια της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο
Συµβούλιο των Υπουργών, στον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης και στην Επιτροπή.

Το Συµβούλιο των Υπουργών επιβεβαιώνει τη συµµετοχή του εν λόγω κράτους µέλους, µετά από
διαβούλευση µε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης. ∆ιαπιστώνει όπου απαιτείται ότι
πληρούνται οι ενδεχόµενες προϋποθέσεις συµµετοχής. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από
πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της Ένωσης, µπορεί επίσης να θεσπίσει τα µεταβατικά µέτρα
που κρίνει αναγκαία για την εφαρµογή των πράξεων που έχουν ήδη εκδοθεί στα πλαίσια της
ενισχυµένης συνεργασίας. Ωστόσο, εάν το Συµβούλιο των Υπουργών κρίνει ότι οι ενδεχόµενες
προϋποθέσεις συµµετοχής δεν πληρούνται, επισηµαίνει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων και τάσσει προθεσµία για την επανεξέταση της αίτησης
συµµετοχής.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίζει σύµφωνα
µε το άρθρο Ι-43, παράγραφος 3.

Άρθρο ΙΙΙ-327

Οι δαπάνες που απορρέουν από την εφαρµογή µιας ενισχυµένης συνεργασίας, πέραν των
διοικητικών εξόδων των Οργάνων, βαρύνουν τα συµµετέχοντα κράτη µέλη, εκτός εάν το
Συµβούλιο των Υπουργών µε οµοφωνία όλων των µελών του και µετά από διαβούλευση µε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίσει άλλως.

Άρθρο ΙΙΙ-328

Όταν µια διάταξη του Συντάγµατος, η οποία ενδέχεται να εφαρµοστεί στα πλαίσια µιας
ενισχυµένης συνεργασίας, προβλέπει ότι το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα, το Συµβούλιο,
αποφασίζοντας οµόφωνα σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που προβλέπονται στο άρθρο Ι-43,
παράγραφος 3, µπορεί µε δική του πρωτοβουλία να ορίσει ότι θα αποφασίσει µε ειδική πλειοψηφία.

Όταν µια διάταξη του Συντάγµατος, η οποία ενδέχεται να εφαρµοστεί στα πλαίσια µιας
ενισχυµένης συνεργασίας, προβλέπει ότι το Συµβούλιο εκδίδει ευρωπαϊκούς νόµους ή νόµους-
πλαίσια σύµφωνα µε ειδική νοµοθετική διαδικασία, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που προβλέπονται στο άρθρο Ι-43, παράγραφος 3, µπορεί µε δική του
πρωτοβουλία να ορίσει ότι θα αποφασίσει µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. Το Συµβούλιο
αποφασίζει µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο ΙΙΙ-329

Το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη συνοχή των δράσεων που
αναλαµβάνονται στα πλαίσια µιας ενισχυµένης συνεργασίας, καθώς και τη συνοχή των δράσεων
αυτών µε τις πολιτικές της Ένωσης, και συνεργάζονται προς το σκοπό αυτόν.
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ΤΙΤΛΟΣ VII

ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ΙΙΙ-330

Λαµβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των υπερπόντιων
γαλλικών διαµερισµάτων, των Αζόρων, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων, η οποία
επιδεινώνεται από τη µεγάλη απόσταση, τον νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη µικρή έκταση, τη
δύσκολη µορφολογία και κλίµα, και την οικονοµική εξάρτηση από µικρό αριθµό προϊόντων, που
αποτελούν προβλήµατα µόνιµα και σωρευτικά τα οποία αναχαιτίζουν σηµαντικά την ανάπτυξή
τους, το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει ευρωπαϊκούς
κανονισµούς και αποφάσεις που αποσκοπούν ιδίως στον καθορισµό των προϋποθέσεων εφαρµογής
του Συντάγµατος στις περιοχές αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των κοινών πολιτικών. Αποφασίζει
µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα µέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αφορούν ιδίως την τελωνειακή και εµπορική
πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τις ελεύθερες ζώνες, τη γεωργική και την αλιευτική πολιτική,
τους όρους προµήθειας πρώτων υλών και βασικών καταναλωτικών αγαθών, τις κρατικές ενισχύσεις
και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα διαρθρωτικά ταµεία και στα οριζόντια προγράµµατα της
Ένωσης.

Το Συµβούλιο των Υπουργών θεσπίζει τα µέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο λαµβάνοντας
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισµούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών,
χωρίς ωστόσο να υπονοµεύεται η ακεραιότητα και η συνοχή της έννοµης τάξης της Ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών.

Άρθρο ΙΙΙ-331

Το Σύνταγµα δεν προδικάζει µε κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη µέλη.

Άρθρο ΙΙΙ-332

Η Ένωση διαθέτει σε κάθε κράτος µέλος την ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα που
αναγνωρίζεται από τις εθνικές νοµοθεσίες στα νοµικά πρόσωπα. Επιτρέπεται ιδίως να αποκτά ή να
διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου. Προς το σκοπό
αυτό, η Ένωση αντιπροσωπεύεται από την Επιτροπή. Ωστόσο, αντιπροσωπεύεται από το κάθε
Όργανο, δυνάµει της διοικητικής αυτονοµίας τους, για τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του
καθενός από αυτά.

Άρθρο ΙΙΙ-333

Ευρωπαϊκός νόµος θεσπίζει τον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ένωσης
και το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης. Εκδίδεται µετά από
διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα Όργανα.
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Άρθρο ΙΙΙ-334

Η Επιτροπή, για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, µπορεί να συλλέγει κάθε
πληροφορία και να προβαίνει σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους εντός των ορίων και υπό τις
προϋποθέσεις που καθορίζει ευρωπαϊκός κανονισµός ή απόφαση που εκδίδεται από το Συµβούλιο
των Υπουργών µε απλή πλειοψηφία.

Άρθρο ΙΙΙ-335

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ευρωπαϊκός νόµος ή
νόµος-πλαίσιο θεσπίζει τα µέτρα για την εκπόνηση στατιστικών, εφόσον τούτο απαιτείται για την
εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Ένωσης.

2. Η εκπόνηση των στατιστικών χαρακτηρίζεται από αµεροληψία, αξιοπιστία,
αντικειµενικότητα, επιστηµονική ανεξαρτησία, υψηλή σχέση αποτελεσµατικότητας/κόστους και
τήρηση του στατιστικού απορρήτου, και δεν επιφέρει υπέρογκες επιβαρύνσεις στους οικονοµικούς
φορείς.

Άρθρο ΙΙΙ-336

Τα µέλη των Οργάνων της Ένωσης, τα µέλη των επιτροπών καθώς και οι υπάλληλοι και το λοιπό
προσωπικό της Ένωσης οφείλουν, ακόµα και µετά τη λήξη της υπηρεσιακής τους σχέσης, να µη
διαδίδουν πληροφορίες που αποτελούν εκ φύσεως επαγγελµατικά απόρρητα, ιδίως πληροφορίες
σχετικές µε επιχειρήσεις, τις εµπορικές τους σχέσεις και τα κοστολογικά τους στοιχεία.

Άρθρο ΙΙΙ-337

Η συµβατική ευθύνη της Ένωσης διέπεται από το δίκαιο που εφαρµόζεται στη σχετική σύµβαση.

Στο πεδίο της εξωσυµβατικής ευθύνης, η Ένωση υποχρεούται, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του
δικαίου που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών µελών, να αποκαθιστά τη ζηµία που προξενούν τα
Όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το δεύτερο εδάφιο εφαρµόζεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις στις ζηµίες που προξενεί η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι της Ένωσης διέπεται από τις διατάξεις του
κανονισµού υπηρεσιακής κατάστασης ή του καθεστώτος που εφαρµόζεται σε αυτούς.
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Άρθρο ΙΙΙ-338

Η έδρα των Οργάνων της Ένωσης ορίζεται µε κοινή συµφωνία των κυβερνήσεων των κρατών
µελών.

Άρθρο ΙΙΙ-339

Το Συµβούλιο των Υπουργών εκδίδει οµόφωνα ευρωπαϊκό κανονισµό που καθορίζει το γλωσσικό
καθεστώς των Οργάνων της Ένωσης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Οργανισµού του
∆ικαστηρίου.

Άρθρο ΙΙΙ-340

Η Ένωση απολαύει, στην επικράτεια των κρατών µελών, των αναγκαίων προνοµίων και ασυλιών
για την εκπλήρωση της αποστολής της, υπό τους όρους που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο της
8ης Απριλίου 1965 περί των προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το αυτό ισχύει
για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Άρθρο ΙΙΙ-341

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβάσεις που συνήφθησαν προ της
1ης Ιανουαρίου 1958 ή, για τα κράτη που προσχωρούν, προ της ηµεροµηνίας της προσχώρησής
τους, µεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών αφενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών
αφετέρου, δεν θίγονται από το Σύνταγµα.

Κατά το µέτρο που οι συµβάσεις αυτές δεν συµβιβάζονται µε το Σύνταγµα, το ενδιαφερόµενο ή τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη προσφεύγουν σε όλα τα πρόσφορα µέσα για να άρουν τα
διαπιστωθέντα ασυµβίβαστα. Εν ανάγκη, τα κράτη µέλη παρέχουν προς το σκοπό αυτό αµοιβαίως
τη συνδροµή τους και υιοθετούν, κατά περίπτωση, κοινή στάση.

Κατά την εφαρµογή των συµβάσεων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι τα πλεονεκτήµατα που παραχωρεί µε το Σύνταγµα κάθε
κράτος µέλος αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Ένωσης και εποµένως είναι αδιαχωρίστως
συνδεδεµένα µε τη σύσταση κοινών Οργάνων, τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αυτά και την
παραχώρηση των ίδιων πλεονεκτηµάτων από όλα τα άλλα κράτη µέλη.



CONV 850/03 220
   EL

Άρθρο ΙΙΙ-342

1. Το Σύνταγµα δεν αντιτίθεται προς τους εξής κανόνες :

α) κανένα κράτος µέλος δεν υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες, τη διάδοση των οποίων
θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη συµφέροντα ασφαλείας του,

β) κάθε κράτος µέλος µπορεί να λαµβάνει τα µέτρα που θεωρεί αναγκαία για την προστασία
ουσιωδών συµφερόντων ασφαλείας του, που αφορούν την παραγωγή ή εµπορία όπλων,
πυροµαχικών και πολεµικού υλικού. Τα µέτρα αυτά δεν πρέπει να αλλοιώνουν τους όρους του
ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής αγοράς σχετικά µε τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικά
για στρατιωτικούς σκοπούς.

2. Το Συµβούλιο των Υπουργών, µετά από πρόταση της Επιτροπής, µπορεί να εκδώσει
οµόφωνα ευρωπαϊκή απόφαση για την τροποποίηση του πίνακα τον οποίο κατάρτισε στις
15 Απριλίου 1958, και ο οποίος αφορά τα προϊόντα για τα οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 1, σηµείο β).
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ΜΕΡΟΣ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο IV-1
Τα σύµβολα της Ένωσης2

Η σηµαία της Ένωσης είναι χρώµατος κυανού µε έναν κύκλο δώδεκα χρυσών αστεριών στο
κέντρο.

Ο ύµνος της Ένωσης προέρχεται από την «Ωδή στη Χαρά» της ενάτης συµφωνίας του
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Το έµβληµα της Ένωσης είναι : «Ενότητα στην πολυµορφία».

Το νόµισµα της Ένωσης είναι το ευρώ.

Η 9η Μαΐου εορτάζεται σε όλη την Ένωση ως η Ηµέρα της Ευρώπης.

Άρθρο IV-2
Κατάργηση των προηγούµενων Συνθηκών

Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος, καταργούνται η Συνθήκη
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι
πράξεις και Συνθήκες που τις συµπληρώνουν ή τροποποιούν, οι οποίες περιλαµβάνονται στο
Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος.

Άρθρο IV-3
Νοµική συνέχεια ως προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδέχεται την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ένωση σε όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις τους, είτε είναι εσωτερικής φύσεως είτε απορρέουν από διεθνείς συµφωνίες, τα
οποία είχαν γεννηθεί πριν από την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος
δυνάµει των προηγούµενων Συνθηκών, πρωτοκόλλων και πράξεων, περιλαµβανοµένων όλων των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Κοινότητας και της Ένωσης καθώς και των αρχείων
τους.

Οι διατάξεις των πράξεων των Οργάνων της Ένωσης, οι οποίες θεσπίστηκαν δυνάµει των
Συνθηκών και των πράξεων που µνηµονεύονται στην πρώτη παράγραφο, εξακολουθούν να ισχύουν
υπό τους όρους που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη
θέσπιση Συντάγµατος. Η νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διατηρείται ως
πηγή ερµηνείας του δικαίου της Ένωσης.

Άρθρο IV-4
Πεδίο εδαφικής εφαρµογής

1. Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος ισχύει στο Βασίλειο του Βελγίου, στο Βασίλειο της
∆ανίας, στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, στην Ελληνική ∆ηµοκρατία, στο
Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική ∆ηµοκρατία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλική ∆ηµοκρατία, στο
Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη ∆ηµοκρατία της
Αυστρίας, στην Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, στη ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας, στο Βασίλειο της
Σουηδίας και στο Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και...

                                                
2 Η Συνέλευση θεωρεί ότι το άρθρο αυτό θα πρέπει µάλλον να περιληφθεί στο Μέρος Ι.
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2. Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος ισχύει στα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα, στις
Αζόρες, στη Μαδέρα και στις Καναρίους Νήσους, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΙΙ-329 του Μέρους ΙΙΙ.

3. Για τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη, ο κατάλογος των οποίων περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα ΙΙ της ΣΕΚ, ισχύει το ιδιαίτερο καθεστώς σύνδεσης που ορίζεται στον τίτλο IV του
Μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος.

Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος δεν εφαρµόζεται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη που
διατηρούν ιδιαίτερες σχέσεις µε το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας και δεν αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο.

4. Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος εφαρµόζεται στα ευρωπαϊκά εδάφη, για τις
εξωτερικές σχέσεις των οποίων υπεύθυνο είναι ένα κράτος µέλος.

5. Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος εφαρµόζεται στα νησιά Åland σύµφωνα µε τις
διατάξεις που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της
∆ηµοκρατίας της Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας.

6. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούµενες παραγράφους :

α) Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος δεν εφαρµόζεται στις Φερόες Νήσους,

β) Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος δεν εφαρµόζεται στις περιοχές των κυρίαρχων
βάσεων του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην
Κύπρο,

γ) Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος εφαρµόζεται στις αγγλονορµανδικές νήσους και στη
νήσο Μαν µόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλισθεί η εφαρµογή του
καθεστώτος που προβλέπει για τις νήσους αυτές η Συνθήκη περί προσχωρήσεως νέων
κρατών µελών στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατοµικής Ενεργείας, η οποία υπεγράφη στις 22 Ιανουαρίου 1972.

Άρθρο IV-5
Περιφερειακές ενώσεις

Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος δεν εµποδίζει την ύπαρξη και την ολοκλήρωση των
περιφερειακών ενώσεων µεταξύ Βελγίου και Λουξεµβούργου καθώς και µεταξύ Βελγίου,
Λουξεµβούργου και Κάτω Χωρών, εφόσον οι στόχοι των περιφερειακών αυτών ενώσεων δεν
επιτυγχάνονται µε την εφαρµογή της εν λόγω Συνθήκης.

Άρθρο IV-6
Πρωτόκολλα

Τα πρωτόκολλα τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα Συνθήκη αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
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Άρθρο IV-7
∆ιαδικασία αναθεώρησης της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος

1. Η κυβέρνηση κάθε κράτους µέλους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή δύναται να
υποβάλει στο Συµβούλιο των Υπουργών σχέδια αναθεώρησης της Συνθήκης για τη θέσπιση
Συντάγµατος. Τα σχέδια αυτά κοινοποιούνται στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών.

2. Εάν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µετά από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Επιτροπή, εκδώσει µε ειδική πλειοψηφία απόφαση υπέρ της εξέτασης των προτεινοµένων
τροποποιήσεων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου συγκαλεί Συνέλευση απαρτιζόµενη από
αντιπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών µελών, τους αρχηγούς κρατών ή
κυβερνήσεων των κρατών µελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Σε περίπτωση
θεσµικών µεταβολών στον νοµισµατικό τοµέα, ζητείται επίσης η γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει µε απλή πλειοψηφία, αφού λάβει την
έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να µην συγκαλέσει Συνέλευση, εάν η έκταση των
τροποποιήσεων δεν δικαιολογεί τέτοια σύγκληση. Στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
προσδιορίζει την εµβέλεια των τροποποιήσεων που υποβάλλονται στην ∆ιάσκεψη των
αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών.

Η Συνέλευση εξετάζει τα σχέδια αναθεώρησης και εκδίδει µε συναίνεση σύσταση προς τη
∆ιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών που προβλέπεται στην
παράγραφο 3.

3. Η διάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών συγκαλείται από τον
πρόεδρο του Συµβουλίου των Υπουργών για να καθορισθούν, µε κοινή συµφωνία, οι
τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος.

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ µετά την επικύρωσή τους από όλα τα κράτη µέλη κατά τους
αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες.

4. Εάν µετά παρέλευση δύο ετών από την υπογραφή της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος,
τα τέσσερα πέµπτα των κρατών µελών έχουν επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη και ένα ή
περισσότερα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την επικύρωση αυτή, το θέµα
παραπέµπεται στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

Άρθρο IV-8
Έγκριση, επικύρωση και έναρξη της ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος

1. Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος επικυρώνεται από τα Υψηλά Συµβαλλόµενα Μέρη,
σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. Τα έγγραφα επικύρωσης
κατατίθενται στην κυβέρνηση της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας.

2. Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος αρχίζει να ισχύει την....., εφόσον έχουν κατατεθεί
όλα τα έγγραφα επικύρωσης ή άλλως την πρώτη ηµέρα του µήνα που ακολουθεί την κατάθεση του
εγγράφου επικύρωσης του υπογράφοντος κράτους που προέβη τελευταίο στην ενέργεια αυτή.
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Άρθρο IV-9
∆ιάρκεια

Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος συνάπτεται για απεριόριστο χρόνο.

Άρθρο IV-10
Γλώσσες3

Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος συντάσσεται σε ένα µόνον αντίτυπο στην αγγλική,
γαλλική, γερµανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική,
σουηδική, φινλανδική, τσεχική, εσθονική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, µαλτέζικη, πολωνική,
σλοβακική, σλοβενική γλώσσα, και όλα τα κείµενα είναι εξίσου αυθεντικά· κατατίθεται στο αρχείο
της κυβέρνησης της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, η οποία διαβιβάζει κυρωµένο αντίγραφο στην
κυβέρνηση καθενός από τα άλλα υπογράφοντα κράτη.

________________________

                                                
3 Το άρθρο αυτό θα πρέπει να προσαρµοσθεί σύµφωνα µε την Πράξη Προσχώρησης.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι ο τρόπος µε τον οποίο ασκείται ο έλεγχος από τα διάφορα εθνικά

κοινοβούλια στις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους σχετικά µε δραστηριότητες της Ένωσης αποτελεί

αντικείµενο της συνταγµατικής οργάνωσης και πρακτικής εκάστου κράτους µέλους,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ, ωστόσο, να ενθαρρύνουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων

στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να

εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις νοµοθετικές προτάσεις καθώς και σχετικά µε άλλα

ζητήµατα τα οποία µπορεί να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εθνικά κοινοβούλια,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στο Σύνταγµα :

Ι. Ενηµέρωση των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών µελών

1. Όλα τα έγγραφα διαβουλεύσεων της Επιτροπής (πράσινες και λευκές βίβλοι και

ανακοινώσεις) διαβιβάζονται από την Επιτροπή απευθείας στα εθνικά κοινοβούλια των

κρατών µελών όταν δηµοσιευθούν. Η Επιτροπή αποστέλλει επίσης στα εθνικά

Κοινοβούλια των κρατών µελών το ετήσιο νοµοθετικό πρόγραµµα καθώς και κάθε

άλλη πράξη νοµοθετικού προγραµµατισµού ή πολιτικής στρατηγικής που τυχόν

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο των Υπουργών,

ταυτόχρονα µε την αποστολή τους στα Όργανα αυτά.

2. Όλες οι νοµοθετικές προτάσεις που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο των Υπουργών διαβιβάζονται ταυτόχρονα στα εθνικά κοινοβούλια των

κρατών µελών.
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3. Τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών µπορούν να απευθύνουν στους Προέδρους

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου των Υπουργών και της Επιτροπής

αιτιολογηµένη γνώµη όσον αφορά τη συµβατότητα νοµοθετικής πρότασης µε την αρχή

της επικουρικότητας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο

σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

4. Από τη στιγµή κατά την οποία µια νοµοθετική πρόταση κατατίθεται από την Επιτροπή

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου των Υπουργών και των

εθνικών κοινοβουλίων των κρατών µελών στις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, παρέρχεται περίοδος έξι εβδοµάδων έως την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτή

εγγράφεται στην ηµερήσια διάταξη του Συµβουλίου των Υπουργών προς λήψη

αποφάσεως είτε για τη θέσπιση πράξης είτε για τον καθορισµό θέσης του Συµβουλίου

των Υπουργών στο πλαίσιο νοµοθετικής διαδικασίας, εκτός εξαιρέσεων για λόγους

ανάγκης, οι οποίοι και θα πρέπει να αναφέρονται στην πράξη ή τη θέση του

Συµβουλίου των Υπουργών. Εκτός δεόντως αιτιολογηµένων επειγουσών περιπτώσεων,

δεν επιτρέπεται να διαπιστωθεί συµφωνία όσον αφορά νοµοθετική πρόταση κατά τις έξι

αυτές εβδοµάδες. Πρέπει να παρέλθουν δέκα ηµέρες από την εγγραφή πρότασης στην

ηµερήσια διάταξη του Συµβουλίου των Υπουργών έως τον καθορισµό της θέσης του.

5. Οι ηµερήσιες διατάξεις και τα αποτελέσµατα των συνόδων του Συµβουλίου των

Υπουργών, συµπεριλαµβανοµένων των πρακτικών των συνόδων του Συµβουλίου των

Υπουργών όταν εξετάζει νοµοθετικές προτάσεις, διαβιβάζονται απ� ευθείας στα εθνικά

κοινοβούλια των κρατών µελών, ταυτόχρονα µε τη διαβίβασή τους στις κυβερνήσεις

των κρατών µελών.

6. Όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτίθεται να επικαλεστεί τη διάταξη του άρθρου Ι-24,

παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο του Συντάγµατος, τα εθνικά κοινοβούλια ενηµερώνονται

πριν από κάθε απόφαση.

Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να επικαλεστεί τη διάταξη του άρθρου

Ι-24, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο του Συντάγµατος, τα εθνικά κοινοβούλια

ενηµερώνονται τουλάχιστον τέσσερις µήνες προτού ληφθεί απόφαση.
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7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαβιβάζει για ενηµερωτικούς λόγους την ετήσια έκθεσή του

στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών, και ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο των Υπουργών.

8. Στις περιπτώσεις των εθνικών κοινοβουλίων που αποτελούνται από δύο σώµατα

αντιπροσώπων, οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται σε αµφότερα τα σώµατα.

ΙΙ. ∆ιακοινοβουλευτική συνεργασία

9. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια καθορίζουν από κοινού τρόπους

αποτελεσµατικής και τακτικής οργάνωσης και προώθησης της διακοινοβουλευτικής

συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Η ∆ιάσκεψη των ειδικευµένων στις κοινοτικές υποθέσεις οργάνων, δύναται να

υποβάλει οιαδήποτε εισήγηση κρίνει σκόπιµη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

του Συµβουλίου των Υπουργών και της Επιτροπής. Η ∆ιάσκεψη αυτή προωθεί επίσης

την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των κοινοβουλίων των

κρατών µελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µεταξύ άλλων ανάµεσα στις

ειδικευµένες επιτροπές τους. Η ∆ιάσκεψη µπορεί επίσης να οργανώνει

διακοινοβουλευτικές διασκέψεις σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα και ιδίως για τη

συζήτηση θεµάτων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας καθώς

και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας. Οι εισηγήσεις της ∆ιάσκεψης δεν

δεσµεύουν µε κανένα τρόπο τα εθνικά κοινοβούλια και δεν προδικάζουν τη θέση τους.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους

πολίτες της Ένωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να καθορίσουν τους όρους εφαρµογής των αρχών της επικουρικότητας και της

αναλογικότητας που καθιερώνονται στο άρθρο Ι-9 του Συντάγµατος, καθώς και να θεσπίσουν

σύστηµα ελέγχου της εφαρµογής των εν λόγω αρχών από τα Όργανα,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακολούθων διατάξεων, οι οποίες προσαρτώνται στο Σύνταγµα :

1. Κάθε Όργανο µεριµνά συνεχώς για την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της

αναλογικότητας που καθορίζονται στο άρθρο Ι-9 του Συντάγµατος.

2. Η Επιτροπή προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις πριν υποβάλει πρόταση νοµοθετικής πράξης.

Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να συνεκτιµάται, ενδεχοµένως, η περιφερειακή και

τοπική διάσταση των προβλεποµένων δράσεων. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η

Επιτροπή δεν προβαίνει σε αυτές τις διαβουλεύσεις, αιτιολογεί δε την απόφασή της αυτή

στην πρόταση.

3. Η Επιτροπή διαβιβάζει όλες τις νοµοθετικές της προτάσεις καθώς και τις τροποποιηµένες της

προτάσεις ταυτόχρονα στα εθνικά κοινοβούλια και στο νοµοθέτη της Ένωσης. Τα νοµοθετικά

ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι θέσεις του Συµβουλίου των Υπουργών

διαβιβάζονται από τα Όργανα αυτά στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών µόλις

εκδοθούν.
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4. Η Επιτροπή αιτιολογεί την πρότασή της σε σχέση µε τις αρχές της επικουρικότητας και της

αναλογικότητας. Κάθε νοµοθετική πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει εµπεριστατωµένη

έκθεση βάσει της οποίας µπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της

αναλογικότητας. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιέχει στοιχεία εκτίµησης των

δηµοσιονοµικών επιπτώσεων της πρότασης καθώς και, εφόσον η πρόταση αφορά ευρωπαϊκό

νόµο-πλαίσιο, των συνεπειών της, στις ρυθµίσεις που πρέπει να εφαρµοσθούν από τα κράτη

µέλη, συµπεριλαµβανοµένης, ενδεχοµένως, της περιφερειακής νοµοθεσίας. Οι λόγοι που

επιτρέπουν το συµπέρασµα ότι ένας στόχος της Ένωσης µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο

επίπεδο της Ένωσης πρέπει να στηρίζονται σε ποιοτικούς και, οσάκις είναι δυνατόν, σε

ποσοτικούς δείκτες. Η Επιτροπή λαµβάνει δεόντως υπόψη της την ανάγκη να είναι το τυχόν

οικονοµικό ή διοικητικό βάρος που βαρύνει την Ένωση, τις εθνικές κυβερνήσεις, τις

περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τους οικονοµικούς φορείς και τους πολίτες, το ελάχιστο

δυνατό και ανάλογο προς τον επιδιωκόµενο στόχο.

5. Κάθε εθνικό κοινοβούλιο κράτους µέλους ή κάθε σώµα αντιπροσώπων εθνικού κοινοβουλίου

µπορεί, εντός προθεσµίας έξι εβδοµάδων από την ηµεροµηνία διαβίβασης της νοµοθετικής

πρότασης της Επιτροπής, να απευθύνει προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου των Υπουργών και της Επιτροπής αιτιολογηµένη γνώµη στην

οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιµά ότι η εν λόγω πρόταση δεν συνάδει µε την

αρχή της επικουρικότητας. Εναπόκειται σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή σώµα αντιπροσώπων

εθνικού κοινοβουλίου να διεξάγει διαβουλεύσεις, ενδεχοµένως, µε τα περιφερειακά

κοινοβούλια που έχουν νοµοθετικές εξουσίες.

6. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή λαµβάνουν υπόψη

τους τις αιτιολογηµένες γνώµες που εκδίδουν τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών ή τα

σώµατα αντιπροσώπων των κοινοβουλίων αυτών.

Τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών που απαρτίζονται από ένα σώµα αντιπροσώπων

διαθέτουν δύο ψήφους, ενώ κάθε σώµα αντιπροσώπων των κοινοβουλίων που απαρτίζονται

από δύο σώµατα διαθέτει µία ψήφο.
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Εάν οι αιτιολογηµένες γνώµες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του

συνόλου των ψήφων που διαθέτουν τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών και τα σώµατα

αντιπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων, κρίνουν ότι πρόταση της Επιτροπής δεν τηρεί την

αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή υποχρεούται να επανεξετάσει την πρότασή της. Το

όριο αυτό καθορίζεται τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των ψήφων όταν πρόκειται για πρόταση

της Επιτροπής ή για πρωτοβουλία προερχόµενη από οµάδα κρατών µελών στο πλαίσιο των

διατάξεων του άρθρου ΙΙΙ-165 του Συντάγµατος σχετικά µε το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας

και δικαιοσύνης.

Μετά την επανεξέταση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να διατηρήσει, να

τροποποιήσει ή να αποσύρει την πρότασή της. Η Επιτροπή αιτιολογεί την απόφασή της.

7. Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών λόγω παραβίασης από

νοµοθετική πράξη της αρχής της επικουρικότητας οι οποίες ασκούνται, σύµφωνα µε τις

διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο ΙΙΙ-270 του Συντάγµατος, από τα κράτη µέλη ή

διαβιβάζονται από τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την εσωτερική έννοµη τάξη τους, εξ

ονόµατος των εθνικών κοινοβουλίων τους ή σώµατος αντιπροσώπων των εν λόγω

κοινοβουλίων.

Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο του Συντάγµατος, τέτοιες προσφυγές µπορούν να ασκούνται

επίσης από την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά νοµοθετικές πράξεις για την έκδοση

των οποίων το Σύνταγµα προβλέπει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή των

Περιφερειών.

8. Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

στο Συµβούλιο των Υπουργών και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών µελών έκθεση όσον

αφορά την εφαρµογή του άρθρου Ι-9 του Συντάγµατος. Η εν λόγω ετήσια έκθεση

διαβιβάζεται επίσης στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Οικονοµική και Κοινωνική

Επιτροπή.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ τις ακόλουθες διατάξεις, οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση

Συντάγµατος της Ευρώπης :

ΑΡΘΡΟ 1

∆ιατάξεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. Καθ� όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου 2004-2009 ο αριθµός των εκλεγοµένων

σε κάθε κράτος µέλος αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο εξής :

Βέλγιο 24
Τσεχική ∆ηµοκρατία 24
∆ανία 14
Γερµανία 99
Εσθονία 6
Ελλάδα 24
Ισπανία 54
Γαλλία 78
Ιρλανδία 13
Ιταλία 78
Κύπρος 6
Λετονία 9
Λιθουανία 13
Λουξεµβούργο 6
Ουγγαρία 24
Μάλτα 5
Κάτω Χώρες 27
Αυστρία 18
Πολωνία 54
Πορτογαλία 24
Σλοβενία 7
Σλοβακία 14
Φινλανδία 14
Σουηδία 19
Ηνωµένο Βασίλειο 78
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ΑΡΘΡΟ 2

∆ιατάξεις σχετικά µε τη στάθµιση των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

και στο Συµβούλιο των Υπουργών

1. Οι κάτωθι διατάξεις ισχύουν έως την 1η Νοεµβρίου 2009, µε την επιφύλαξη του άρθρου Ι-24

του Συντάγµατος.

Όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο των Υπουργών αποφασίσουν µε ειδική

πλειοψηφία, οι ψήφοι των µελών τους σταθµίζονται ως εξής :

Βέλγιο 12
Τσεχική ∆ηµοκρατία 12
∆ανία 7
Γερµανία 29
Eσθονία 4
Ελλάδα 12
Ισπανία 27
Γαλλία 29
Ιρλανδία 7
Ιταλία 29
Κύπρος 4
Λετονία 4
Λιθουανία 7
Λουξεµβούργο 4
Ουγγαρία 12
Μάλτα 3
Κάτω Χώρες 13
Αυστρία 10
Πολωνία 27
Πορτογαλία 12
Σλοβενία 4
Σλοβακία 7
Φινλανδία 7
Σουηδία 10
Ηνωµένο Βασίλειο 29

Για να αποφασίσει το Συµβούλιο, απαιτούνται τουλάχιστον 232 ψήφοι υπέρ, που

περιλαµβάνουν τις ψήφους της πλειοψηφίας των µελών, όταν, κατά το Σύνταγµα, το

Συµβούλιο αποφασίζει µετά από πρόταση της Επιτροπής. Στις άλλες περιπτώσεις, για να

αποφασίσει το Συµβούλιο απαιτούνται τουλάχιστον 232 ψήφοι υπέρ, που περιλαµβάνουν τις

ψήφους των δύο τρίτων τουλάχιστον των µελών.
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Όταν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ή το Συµβούλιο των Υπουργών θεσπίζουν απόφαση µε ειδική

πλειοψηφία, κάθε µέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ή του Συµβουλίου των Υπουργών

µπορεί να ζητήσει να εξακριβωθεί ότι τα κράτη µέλη τα οποία συνιστούν αυτή την ειδική

πλειοψηφία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 62% του συνολικού πληθυσµού της Ένωσης. Εάν

αποδειχθεί ότι ο όρος αυτός δεν πληρούται, δεν θεσπίζεται η εν λόγω απόφαση.

2. Για τις µεταγενέστερες προσχωρήσεις, το όριο που προβλέπεται στην προηγούµενη

παράγραφο, υπολογίζεται κατά τρόπον ώστε το όριο της ειδικής πλειοψηφίας που εκφράζεται

σε ψήφους να µην υπερβαίνει το όριο που προκύπτει από τον πίνακα της δήλωσης σχετικά µε

τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιέχεται στην Τελική Πράξη της

∆ιάσκεψης που εξέδωσε τη Συνθήκη της Νίκαιας.

ο

ο ο
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΟΜΑ∆Α

Τα Υψηλά Συµβαλλόµενα Μέρη,

Επιθυµώντας να ευνοήσουν τις προϋποθέσεις µιας ισχυρότερης οικονοµικής µεγέθυνσης στην
Ευρώπη, και προς τούτο να αναπτύξουν διαρκώς στενότερο συντονισµό των οικονοµικών
πολιτικών στη ζώνη του ευρώ,

Με επίγνωση της ανάγκης να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για έναν ενισχυµένο διάλογο µεταξύ
των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, εν αναµονή της ένταξης όλων των κρατών
µελών της Ένωσης σε αυτήν,

Συµφώνησαν ως προς τις παρακάτω διατάξεις, οι οποίες προσαρτώνται στο Σύνταγµα :

Άρθρο 1

Οι Υπουργοί των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ πραγµατοποιούν άτυπες
συναντήσεις µεταξύ τους. Οι συναντήσεις αυτές λαµβάνουν χώρα, ανάλογα µε τις ανάγκες, για να
συζητούνται τα θέµατα που συνδέονται µε τις ιδιαίτερες ευθύνες τις οποίες συνυπέχουν στο θέµα
του ενιαίου νοµίσµατος. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλούνται να
συµµετέχουν σε αυτές τις συναντήσεις, οι οποίες προετοιµάζονται από τους αντιπροσώπους των επί
των Οικονοµικών Υπουργών των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ.

Άρθρο 2

Οι Υπουργοί των κρατών µελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ εκλέγουν ανά δυόµισι έτη πρόεδρο,
µε την πλειοψηφία των εν λόγω κρατών µελών.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι είναι σηµαντικό να εξακολουθήσουν οι διατάξεις της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας να παράγουν πλήρως τα έννοµα
αποτελέσµατά τους,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ ωστόσο να προσαρµόσουν τη Συνθήκη αυτή στους νέους κανόνες που θεσπίζει η
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, ιδίως στον θεσµικό και τον δηµοσιονοµικό τοµέα,

ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ τις ακόλουθες διατάξεις οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση
Συντάγµατος της Ευρώπης και τροποποιούν τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας ως εξής :

Άρθρο 1

Το άρθρο 3 καταργείται.

Άρθρο 2

Η ονοµασία του τίτλου ΙΙΙ «∆ιατάξεις περί των οργάνων» αντικαθίσταται από την εξής :
«∆ιατάξεις περί των Οργάνων και δηµοσιονοµικές διατάξεις».

Άρθρο 3

1. Το άρθρο 107 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :
«Άρθρο 107
Οι διατάξεις περί των Οργάνων και οι δηµοσιονοµικές διατάξεις της Συνθήκης για τη θέσπιση
Συντάγµατος της Ευρώπης (άρθρα Ι-18 έως Ι-38 και τα άρθρα ΙΙΙ-227 έως ΙΙΙ-316) και το άρθρο
Ι-58 της εν λόγω Συνθήκης ισχύουν στο πλαίσιο της παρούσας Συνθήκης, µε την επιφύλαξη των
ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 134, 135, 144, 145, 171, 172, 174 και 176.

2. Τα άρθρα 107Α έως 133, 136 έως 143, 146 έως 156, 158 έως 170, 173, 173α, 175, 177 έως
183α καταργούνται.»

Άρθρο 4

Η ονοµασία του τίτλου ΙV «∆ηµοσιονοµικές διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής :

«Ειδικές δηµοσιονοµικές διατάξεις».

Άρθρο 5

Στο άρθρο 38, τρίτο εδάφιο, και στο άρθρο 82, τρίτο εδάφιο, η αναφορά στα άρθρα 141 και 142
αντικαθίσταται µε αντίστοιχη αναφορά στα άρθρα ΙΙΙ-265 και ΙΙΙ-266 της Συνθήκης για τη θέσπιση
Συντάγµατος της Ευρώπης.
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Στο άρθρο 171, παράγραφος 2, στο άρθρο 175, πρώτο εδάφιο, και στο άρθρο 176, παράγραφος 3, η
αναφορά στο άρθρο 183 αντικαθίσταται µε αναφορά στο άρθρο ΙΙΙ-318 της Συνθήκης για τη
θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης.
Στο άρθρο 172, παράγραφος 4, η αναφορά στο άρθρο 177, παράγραφος 5, αντικαθίσταται µε
αναφορά στο άρθρο ΙΙΙ-310 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης.
Στο άρθρο 18, τελευταίο εδάφιο, και στο άρθρο 83, παράγραφος 2, η αναφορά στο άρθρο 164
αντικαθίσταται µε αναφορά στο άρθρο ΙΙΙ-307 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της
Ευρώπης.
Στα άρθρα 38 και 82, η λέξη «οδηγία» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «ευρωπαϊκή οδηγία».
Στη Συνθήκη, η λέξη «απόφαση» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «ευρωπαϊκή απόφαση».

Άρθρο 6

Το άρθρο 190 αντικαθίσταται ως εξής :
«Το γλωσσικό καθεστώς των Οργάνων θεσπίζεται µε οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου των
Υπουργών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Οργανισµού του ∆ικαστηρίου.»

Άρθρο 7

Το άρθρο 198 τροποποιείται ως εξής :
«α) Η παρούσα Συνθήκη δεν εφαρµόζεται στις Φερόες Νήσους».

Άρθρο 8

Το άρθρο 201 τροποποιείται ως εξής :
«Η Κοινότητα τελεί σε στενή συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης. Οι λεπτοµέρειες της συνεργασίας ορίζονται µε κοινή συµφωνία».

Άρθρο 9

Το άρθρο 206 τροποποιείται ως εξής :
«Η Κοινότητα δικαιούται να συνάπτει µε ένα ή πλείονα κράτη ή διεθνείς οργανισµούς συµφωνίες
για τη σύσταση ενώσεως που συνεπάγεται αµοιβαία δικαιώµατα και υποχρεώσεις, κοινές δράσεις
και ειδικές διαδικασίες.

Οι συµφωνίες αυτές συνάπτονται από το Συµβούλιο των Υπουργών, αποφασίζοντας οµόφωνα µετά
από διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οσάκις οι συµφωνίες αυτές απαιτούν τροποποιήσεις της παρούσας Συνθήκης, προαπαιτείται
έγκριση των τροποποιήσεων µε τη διαδικασία του άρθρου IV-7 της Συνθήκης για τη θέσπιση
Συντάγµατος της Ευρώπης.»
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∆ΗΛΩΣΗ
προσαρτηµένη στο Πρωτόκολλο σχετικά µε την αντιπροσώπευση των πολιτών

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη στάθµιση των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

και στο Συµβούλιο των Υπουργών

Η κοινή θέση την οποία θα λάβουν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις διασκέψεις

προσχώρησης της Ρουµανίας και/ή της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την

κατανοµή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη στάθµιση των ψήφων στο Ευρωπαϊκό

Συµβούλιο και στο Συµβούλιο των Υπουργών είναι η ακόλουθη. Εάν η προσχώρηση της Ρουµανίας

και/ή της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λάβει χώρα πριν από την έναρξη ισχύος της

απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο Ι-19, παράγραφος 2, του

Συντάγµατος, ο αριθµός των εκλεγόµενων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιπροσώπων τους θα

υπολογίζεται µε βάση τους αριθµούς 33 και 17 αντιστοίχως, διορθωµένους σύµφωνα µε τον ίδιο

τύπο βάσει του οποίου καθορίστηκε ο αριθµός των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

κάθε κράτους µέλους, όπως αναφέρεται στο Πρωτόκολλο για την αντιπροσώπευση των πολιτών

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη στάθµιση των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και στο

Συµβούλιο των Υπουργών.

Η συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορεί να προβλέπει, κατά παρέκκλιση από

το άρθρο Ι-19 παράγραφος 2, του Συντάγµατος ότι ο αριθµός των µελών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου µπορεί προσωρινά να υπερβεί τους 736 για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής

περιόδου 2004-2009.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο Ι-24 παράγραφος 2, του Συντάγµατος, η στάθµιση των ψήφων της

Ρουµανίας και της Βουλγαρίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Συµβουλίου των

Υπουργών θα είναι 14 και 10 αντιστοίχως µέχρι την 1η Νοεµβρίου 2009. Σε κάθε προσχώρηση, το

κατώτατο όριο που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο για την αντιπροσώπευση των πολιτών στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη στάθµιση των ψήφων στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο

των Υπουργών θα αποφασίζεται από το Συµβούλιο.

________________________
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∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

«Η Συνέλευση αναγνωρίζει ότι, προκειµένου να επικουρείται στην εκτέλεση των καθηκόντων του

ο Υπουργός Εξωτερικών της Ένωσης, το αξίωµα του οποίου θεσπίζεται µε το άρθρο Ι-27 του

Συντάγµατος, είναι ανάγκη να συµφωνήσουν το Συµβούλιο των Υπουργών και η Επιτροπή, µε την

επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να δηµιουργήσουν υπό την εξουσία

του Υπουργού Εξωτερικών µια κοινή υπηρεσία (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης)

αποτελούµενη από υπαλλήλους προερχόµενους από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής

Γραµµατείας του Συµβουλίου των Υπουργών και της Επιτροπής και από προσωπικό αποσπασµένο

από τις εθνικές διπλωµατικές υπηρεσίες.

Το προσωπικό των αντιπροσωπιών της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο ΙΙΙ-230, θα προέρχεται

από αυτή την κοινή υπηρεσία.

Η Συνέλευση πιστεύει ότι οι αναγκαίες διευθετήσεις για τη σύσταση της κοινής υπηρεσίας πρέπει

να γίνουν εντός του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη θέσπιση

Συντάγµατος της Ευρώπης».
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∆ΗΛΩΣΗ

ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Εάν µετά παρέλευση δύο ετών από την υπογραφή της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος, τα
τέσσερα πέµπτα των κρατών µελών έχουν επικυρώσει την εν λόγω Συνθήκη και ένα ή περισσότερα
κράτη µέλη αντιµετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την επικύρωση αυτή, το θέµα παραπέµπεται
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.

________________________
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ

κ. Valéry GISCARD d�ESTAING Πρόεδρος

κ. Giuliano AMATO Αντιπρόεδρος

κ. Jean-Luc DEHAENE Αντιπρόεδρος

ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ

κ. Michel BARNIER Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κ. John BRUTON Αντιπρόσωπος των εθνικών κοινοβουλίων
κ. Henning CHRISTOPHERSEN Αντιπρόσωπος της δανικής Προεδρίας
κ. Alfonso DASTIS Αντιπρόσωπος της ισπανικής Προεδρίας

(από το Μάρτιο του 2003)
κ. Klaus HÄNSCH Αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κ. Γιώργος ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ Αντιπρόσωπος της ελληνικής Προεδρίας

(έως το Φεβρουάριο του 2003)
κ. Iñigo MÉNDEZ DE VIGO Αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
κα Ana PALACIO Αντιπρόσωπος της ισπανικής Προεδρίας

(έως το Μάρτιο του 2003)
κ. Γιώργος ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ Αντιπρόσωπος της ελληνικής Προεδρίας

(από το Φεβρουάριο του 2003)
κα Gisela STUART Αντιπρόσωπος των εθνικών κοινοβουλίων
κ. Antonio VITORINO Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κ. Alojz PETERLE Προσκεκληµένος



CONV 850/03 242
   EL

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Jens-Peter BONDE (DK)
κ. Elmar BROK (D)
κ. Andrew Nicholas DUFF (UK)
κ. Olivier DUHAMEL (F)
κ. Klaus HÄNSCH (D)
κα Sylvia-Yvonne KAUFMANN (D)
κ. Timothy KIRKHOPE (D)
κ. Alain LAMASSOURE (F)
κα Linda McAVAN (UK)
κα Hanja MAIJ-WEGGEN (NL)
κ. Luís MARINHO (P)
κ. Íñigo MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO (ES)
κα Cristiana MUSCARDINI (IT)
κ. Antonio TAJANI (IT)
κα Anne VAN LANCKER (B)
κ. Johannes VOGGENHUBER (ÖS)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ. Michel BARNIER

κ. António VITORINO

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΧΩΡΑ

BELGIË/BELGIQUE/ΒΕΛΓΙΟ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Louis MICHEL κ. Karel DE GUCHT

κ. Elio DI RUPO

DANMARK/∆ΑΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Henning CHRISTOPHERSEN κ. Peter SKAARUP

κ. Henrik DAM KRISTENSEN
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DEUTSCHLAND/ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Joschka FISCHER κ. Jürgen MEYER
αντικατέστησε τον κ. Peter GLOTZ κ. Erwin TEUFEL
το Νοέµβριο του 2002

ΕΛΛΑ∆Α

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Γιώργος ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ κ. Παρασκευάς ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
αντικατέστησε τον κ. Γιώργο ΚΑΤΗΦΟΡΗ κα Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
το Φεβρουάριο του 2003

ESPAÑA/ΙΣΠΑΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Alfonso DASTIS κ. Josep BORRELL
αντικατέστησε τον κ. Carlos BASTARRECHE FONTELLES
ως αναπληρωµατικό µέλος (Σεπτ. 2002), εν κ. Gabriel CISNEROS
συνεχεία την κα A. Palacio ως τακτικό µέλος LABORDA
(Μάρτ. 2003)

FRANCE/ΓΑΛΛΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Dominique de VILLEPIN κ. Pierre LEQUILLER
αντικατέστησε τον κ. Pierre MOSCOVICI αντικατέστησε τον κ. Alain BARRAU
το Νοέµβριο του 2002 τον Ιούλιο του 2002

κ. Hubert HAENEL

IRELAND/ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Dick ROCHE κ. John BRUTON
αντικατέστησε τον κ. Ray MacSHARRY κ. Proinsias DE ROSSA
τον Ιούλιο του 2002

ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Gianfranco FINI κ. Marco FOLLINI

κ. Lamberto DINI

LUXEMBOURG/ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Κυβέρνηση Εθνικό Κοινοβούλιο
κ. Jacques SANTER κ. Paul HELMINGER

κ. Ben FAYOT
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NEDERLAND/ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Gijs de VRIES κ. René van der LINDEN
αντικατέστησε τον κ. Hans van MIERLO κ. Frans TIMMERMANS
τον Οκτώβριο του 2002

ÖSTERREICH/ΑΥΣΤΡΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Hannes FARNLEITNER κ. Caspar EINEM

κ. Reinhard Eugen BÖSCH

PORTUGAL/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Ernâni LOPES κ. Alberto COSTA
αντικατέστησε τον κ. João de VALLERA κα Eduarda AZEVEDO
το Μάιο του 2002

SUOMI/ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κα Teija TIILIKAINEN κ. Kimmo KILJUNEN

κ. Jari VILÉN
αντικατέστησε τον κ. Matti
VANHANEN
το Μάιο του 2003

SVERIGE/ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κα Lena HJELM-WALLÉN κ. Sören LEKBERG

κ. Göran LENNMARKER

UNITED KINGDOM/ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Peter HAIN κα Gisela STUART

κ. David HEATHCOAT-AMORY
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΑ

ΚΥΠΡΟΣ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Μιχαήλ ΑΤΤΑΛΙ∆ΗΣ κα Ελένη ΜΑΥΡΟΥ

κ. Παναγιώτης ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΛΤΑ/MALTA

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Peter SERRACINO-INGLOTT κ. Michael FRENDO

κ. Alfred SANT

MAGYARORSZÀG/
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κυβέρνηση Εθνική κυβέρνηση
κ. Péter BALÁZS κ. József SZÁJER
αντικατέστησε τον κ. János MARTONYIκ. Pál VASTAGH
τον Ιούνιο του 2002

POLSKA/ΠΟΛΩΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κα Danuta HÜBNER κ. Jozef OLEKSY

κ. Edmund WITTBRODT

ROMÂNIA/ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κα Hildegard Carola PUWAK κ. Alexandru ATHANASIU

αντικατέστησε τον κ. Liviu MAIOR
το Φεβρουάριο του 2003
κ. Puiu HASOTTI
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SLOVENSKO/ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Ivan KORČOK κ. Jan FIGEL
αντικατέστησε τον κ. Ján FIGEL αντικατέστησε τον κ Pavol ΗΑΜΖΙΚ
το Νοέµβριο του 2002 τον Οκτώβριο του 2002

κα Irena BELOHORSKÁ

LATVIJA/ΛΕΤΟΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνική κυβέρνηση
κα Sandra KALNIETE κ. Rihards PIKS
αντικατέστησε τον κ. Roberts ZILE κα Liene LIEPINA
τον Ιανουάριο του 2003 αντικατέστησε τον κ. Edvins INKĒNS

τον Ιανουάριο του 2003

EESTI/ΕΣΘΟΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Lennart MERI κ. Tunne KELAM

κ. Rein LANG
αντικατέστησε τον κ. Peeter REITZBERG
τον Απρίλιο του 2003

LIETUVA/ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Rytis MARTIKONIS κ. Vytenis ANDRIUKAITIS

κ. Algirdas GRICIUS
αντικατέστησε τον κ. Alvydas
MEDALINSKAS (∆εκ. 2002), που είχε
αντικαταστήσει ως αναπληρωµατικό µέλος
την κα Dalia
KUTRAITE-GIEDRAITIENE

Бългapиииия/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κα Meglena KUNEVA κ. Daniel VALCHEV

κ. Nikolai MLADENOV
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ČESKÁ REPUBLIKA/
ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Jan KOHOUT κ. Jan ZAHRADIL
αντικατέστησε τον κ. Jan KAVAN κ. Josef ZIELENIEC
το Σεπτέµβριο του 2002

SLOVENIJA/ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Dimitrij RUPEL κ. Jelko KACIN
αντικατέστησε τον κ. Matjaz NAHTIGAL αντικατέστησε τον κ. Slavko GABER
τον Ιανουάριο του 2003 τον Ιανουάριο του 2003

κ. Alojz PETERLE

TÜRQÍYE/ΤΟΥΡΚΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Abdullah GÜL κ. Zekeriya AKCAM
αντικατέστησε το Μάρτιο του 2003 τον αντικατέστησε τον κ. Ali TEKIN
κ. Yasar YAKIS, που είχε αντικαταστήσει τον το ∆εκέµβριο του 2002
κ. Mesut YILMAZ (∆εκ. 2002) κ. Kemal DERVIŞ

αντικατέστησε την κα Ayfer 
YILMAZ το ∆εκέµβριο του 2002

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

κ. William ABITBOL (F)
κα ALMEIDA GARRETT (P)
κ. John CUSHNAHAN (IRL)
κα Lone DYBKJAER (DK)
κα Pervenche BERÈS (F)
κα Maria BERGER (ÖS)
κ. Carlos CARNERO GONZÁLEZ (ES)
κ. Neil MacCORMICK (UK)
κα Piia-Noora KAUPPI (FI)
κα Elena PACIOTTI (IT)
κ. Luís QUEIRÓ (P)
κ. Reinhard RACK (ÖS)
κ. Esko SEPPÄNEN (FI)
The Earl of STOCKTON (UK)
κα Helle THORNING-SCHMIDT (DK)
κ. Joachim WUERMELING (D)
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ. David O'SULLIVAN

κ. Paolo PONZANO

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΧΩΡΑ

BELGIË/BELGIQUE/ΒΕΛΓΙΟ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Pierre CHEVALIER κ. Danny PIETERS

κα Marie NAGY

DANMARK/∆ΑΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Poul SCHLÜTER κ. Per DALGAARD

κ. Niels HELVEG PETERSEN

DEUTSCHLAND/ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Hans Martin BURY κ. Peter ALTMAIER
αντικατέστησε τον κ. Gunter PLEUGER κ. Wolfgang GERHARDS
το Νοέµβριο του 2002 αντικατέστησε τον κ. Wolfgang
SENFF

το Μάρτιο του 2003

ΕΛΛΑ∆Α
Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Γιώργος ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ κ. Νικόλαος
αντικατέστησε τον κ. Παναγιώτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆Η το Φεβρουάριο του 2003 κ. Ευριπίδης ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ

ESPAÑA/ΙΣΠΑΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κα Ana PALACIO κ. Diego LÓPEZ GARRIDO
αντικατέστησε τον κ. Alfonso κ. Alejandro MUÑOZ LONSO
Dastis το Μάρτιο του 2003
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FRANCE/ΓΑΛΛΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κα Pascale ANDREANI κ. Jacques FLOCH
αντικατέστησε τον κ. Pierre VIMONT αντικατέστησε την κα Anne-Marie
τον Αύγουστο του 2002 IDRAC τον Ιούλιο του 2002

κ. Robert BADINTER

IRELAND/ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Bobby McDONAGH κ. Pat CAREY, αντικατέστησε τον

κ. Martin CULLEN τον Ιούλιο του 2002
κ. John GORMLEY

ITALIA/ΙΤΑΛΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Francesco E. SPERONI κ. Valdo SPINI
κ. Filadelfio Guido BASILE

LUXEMBOURG/ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Nicolas SCHMIT κ. Gaston GIBERYEN

κα Renée WAGENER

NEDERLAND/ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Thom de BRUIJN κ. Wim van EEKELEN

κ. Jan Jacob van DIJK
αντικατέστησε τον κ. Hans van BAALEN
τον Οκτώβριο του 2002

ÖSTERREICH/ΑΥΣΤΡΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Gerhard TUSEK κα Evelin LICHTENBERGER

κ. Eduard MAINONI
αντικατέστησε τον κ. Gerhard KURZMANN
το Μάρτιο του 2003
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PORTUGAL/ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Manuel LOBO ANTUNES κ. Guilherme d'OLIVEIRA MARTINS

αντικατέστησε τον κ. Osvaldo de CASTRO
τον Ιούνιο του 2002
κ. António NAZARÉ PEREIRA

SUOMI/ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Antti PELTOMÄKI κ. Hannu TAKKULA

αντικατέστησε την κα Riitta KORHONEN 
το Μάιο του 2003
κ. Esko HELLE

SVERIGE/ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Sven-Olof PETERSSON κ. Kenneth KVIST
αντικατέστησε την κα Lena κ. Ingvar SVENSSON
HALLENGREN
το ∆εκέµβριο του 2002

UNITED KINGDOM/ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
Baroness SCOTLAND OF ASTHAL Lord TOMLINSON

Lord MACLENNAN OF
ROGART

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΑ

ΚΥΠΡΟΣ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Θεόφιλος Β. ΘΕΟΦΙΛΟΥ κ. Μάριος ΜΑΤΣΑΚΗΣ

κα Ανδρούλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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MALTA/ΜΑΛΤΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. John INGUANEZ κα Dolores CRISTINA

κ. George VELLA

MAGYARORSZÀG/
ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Péter GOTTFRIED κ. András KELEMEN

κ. István SZENT-IVÁNYI

POLSKA/ΠΟΛΩΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Janusz TRZCIŃSKI κα Marta FOGLER

κα Genowefa GRABOWSKA

ROMÂNIA/ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Constantin ENE κ. Péter ECKSTEIN-KOVACS
αντικατέστησε τον κ. Ion JINGA κ. Adrian SEVERIN
το ∆εκέµβριο του 2002

SLOVENSKO/ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Juraj MIGA� κα Zuzana MARTINAKOVA

αντικατέστησε τον κ. Frantisek SEBEJ
το Νοέµβριο του 2002
κ. Boris ZALA
αντικατέστησε την κα Olga KELTOSOVA το
Νοέµβριο του 2002

LATVIJA/ΛΕΤΟΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Roberts ZILE κ. Guntars KRASTS
αντικατέστησε τον κ. Guntars KRASTS αντικατέστησε τον κ.  Maris
τον Ιανουάριο του 2003 SPRINDZUKS τον Ιανουάριο του 2003

κ. Arturs Krisjanis KARINS
αντικατέστησε την κα Inese BIRZNIECE
τον Ιανουάριο του 2003
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EESTI/ΕΣΘΟΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Henrik HOLOLEI κα Liina TÕNISSON

αντικατέστησε την κα Liia HÄNNI
τον Απρίλιο του 2003
κ. Urmas REINSALU
αντικατέστησε τον κ. Ülo TÄRNO
τον Απρίλιο του 2003

LIETUVA/ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Oskaras JUSYS κ. Gintautas �IVICKAS

αντικατέστησε το Φεβρουάριο του 
2003 τον κ. Gediminas 
DALINKEVICIUS,
που είχε αντικαταστήσει τον
κ. Rolandas PAVILIONIS (∆εκ. 2002)
κ. Eugenijus MALDEIKIS

, αντικατέστησε τον κ. Alvydas
MEDALINSKAS το Φεβρουάριο του
2003

Бългapиииия/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κα Neli KUTSKOVA κ. Alexander ARABADJIEV

κ. Nesrin UZUN

ČESKÁ REPUBLIKA/
ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κα Lenka Anna ROVNA κ. Petr NEČAS
αντικατέστησε τον κ. Jan KOHOUT κ. Franti�ek KROUPA
το Σεπτέµβριο του 2002

SLOVENIJA/ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Janez LENARČIČ κ. Franc HORVAT

αντικατέστησε την κα Danica SIM�IČ
τον Ιανουάριο του 2003
κ. Mihael BREJC
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TÜRQÍYE/ΤΟΥΡΚΙΑ

Κυβέρνηση Εθνικό κοινοβούλιο
κ. Oğuz DEMIRALP κ. Ibrahim ÖZAL
αντικατέστησε τον κ. Nihat AKYOL αντικατέστησε τον κ. Kürsat ESER
τον Αύγουστο του 2002 το ∆εκέµβριο του 2002

κ. Necdet BUDAK
αντικατέστησε τον κ. A. Emre
KOCAOGLOU το ∆εκέµβριο του 2002

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

κ. Roger BRIESCH Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
κ. Josef CHABERT Επιτροπή των Περιφερειών
κ. João CRAVINHO Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι
κ. Manfred DAMMEYER Επιτροπή των Περιφερειών
κ. Patrick DEWAEL Επιτροπή των Περιφερειών
κ. Νικηφόρος ∆ΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής
(αντικατέστησε τον κ. Jacob SÖDERMAN
το Μάρτιο του 2003)
κα Claude DU GRANRUT Επιτροπή των Περιφερειών
κ. Göke Daniel FRERICHS Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
κ. Emilio GABAGLIO Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι
κ. Georges JACOBS Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2003

CONV 850/03
COR 2 (el)

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑTΟΣ
της : Γραµµατείας
προς : τη Συνέλευση
αριθ. προηγ. εγγρ. : CONV 820/1/03 REV 1· CONV 847/03, CONV 848/03
Θέµα : Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης

− Σελίδα 29, άρθρο 35, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο :

αντί : «...αντικείµενο εξουσιοδότησης ρυθµίζονται...»

να γραφεί : «...αντικείµενο εξουσιοδότησης, ρυθµίζονται...».

− Σελίδα 33, άρθρο 40, παράγραφος 3, πρώτη σειρά :

αντί : «...στη διάθεση Ένωσης...»

να γραφεί : «...στη διάθεση της Ένωσης...».

− Σελίδα 112, άρθρο ΙΙΙ - 116, πρώτο εδάφιο :

αντί : «...οικονοµικής και κοινωνικής της συνοχής.»

να γραφεί : «...οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής.».

− Σελίδα 233, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο :

αντί : «...αποφασίσουν...»

να γραφεί : «...αποφασίζουν...».

___________________



CONV 850/03 COR 2 (el) 1
   EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2003

CONV 850/03
COR 2 (el)

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑTΟΣ
της : Γραµµατείας
προς : τη Συνέλευση
αριθ. προηγ. εγγρ. : CONV 820/1/03 REV 1· CONV 847/03, CONV 848/03
Θέµα : Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης

− Σελίδα 29, άρθρο 35, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο :

αντί : «...αντικείµενο εξουσιοδότησης ρυθµίζονται...»

να γραφεί : «...αντικείµενο εξουσιοδότησης, ρυθµίζονται...».

− Σελίδα 33, άρθρο 40, παράγραφος 3, πρώτη σειρά :

αντί : «...στη διάθεση Ένωσης...»

να γραφεί : «...στη διάθεση της Ένωσης...».

− Σελίδα 112, άρθρο ΙΙΙ - 116, πρώτο εδάφιο :

αντί : «...οικονοµικής και κοινωνικής της συνοχής.»

να γραφεί : «...οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής.».

− Σελίδα 233, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο :

αντί : «...αποφασίσουν...»

να γραφεί : «...αποφασίζουν...».

___________________


