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Εισαγωγή 

 
• Το δίκαιο της ΟΝΕ, εντασσόμενο στην ενωσιακή 

έννομη τάξη, οφείλει να διέπεται από τη δημοκρατική 
αρχή.  

• Το δίκαιο της ΟΝΕ μεταμορφώνεται σταδιακά από την 
έναρξη της κρίσης (six-pack, two pack, ΕΜΧΣ, ΕΤΧΣ, 
ΣΕΜΣ, ΣΣΣΔ). 

 
 

Ανάγκη για τη διερεύνηση της ενίσχυσης της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΟΝΕ στο νέο πλαίσιο. 

 



 
Εισαγωγή 

 
• H. Van Rompuy, J. M. Barroso, J.-C. Juncker, M. Draghi, 

Προς μία ουσιαστική οικονομική και νομισματική 
ένωση, 05.12.2012 

• J.-C. Juncker, D.Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, M. 
Schulz, Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, Ιούνιος 2015  

 
 

Ανάγκη για την ενδυνάμωση της δημοκρατικής 
νομιμότητας και λογοδοσίας στην ΟΝΕ. 



 
Εισαγωγή 

 

• Επέφερε το νέο πλαίσιο περισσότερη 
ανάμειξη των κοινοβουλίων και υπό ποια 
μορφή; (I) 

• Ποιος ο γενικότερος αντίκτυπος στο δυαδικό 
κοινοβουλευτικό σύστημα της ΕΕ; (II) 



 
Ι. Η επιρροή του ΕΚ και των εθνικών 

κοινοβουλίων στο δίκαιο της ΟΝΕ 
 

Α. Ασθενής συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων 

 

Β. Εντατικοποίηση του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου 



 
 

Ο δευτερεύων ρόλος του ΕΚ 
στη λήψη αποφάσεων  

 
• Εγγενής ασυμμετρία του οικοδομήματος της ΟΝΕ 
• Πυλώνας νομισματικής ένωσης 
  άρθρο 133 ΣΛΕΕ 
  άρθρο 129 § 3 ΣΛΕΕ 
• Πυλώνας οικονομικής ένωσης 
  άρθρο 121 § 2,5 ΣΛΕΕ 
  άρθρο 126 § 14 ΣΛΕΕ 



 
 

Η συμμετοχή του ΕΚ 
στη λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση της κρίσης   

 

• Διατήρηση του ρόλου του ΕΚ ως συννομοθέτη 
της Ένωσης για τις εξελίξεις που 
δρομολογήθηκαν εντός ενωσιακής έννομης 
τάξης 

• Έμμεση επιρροή στην υιοθέτηση μέτρων 
διακυβερνητικού χαρακτήρα 



 
 

Η αυξανόμενη πίεση στα εθνικά 
κοινοβούλια με βάση τις νέες 

κανονιστικές ρυθμίσεις 
 

 

• H συμμετοχή των υπερεθνικών οργάνων στη 
διαδικασία ψήφισης του κρατικού 
προϋπολογισμού  

• Η περιορισμένη συμμετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων στη διαπραγμάτευση και την 
εφαρμογή προγραμμάτων χρηματοδοτικής 
βοήθειας 



 
Η ενίσχυση του κοινοβουλευτικού 

ελέγχου 
 

• Η καθιέρωση ενός «νομισματικού διαλόγου» 
με την ΕΚΤ 

• Ο έλεγχος του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού 
στα πλαίσια της τραπεζικής ένωσης 

• Η ενίσχυση του «οικονομικού διαλόγου» 



 
 

ΙΙ. Η επιρροή της κρίσης χρέους στις 
δομές του ευρωπαϊκού 

κοινοβουλευτισμού  

 

Α. Προς ένα ΕΚ για τα κράτη-μέλη της 
ευρωζώνης; 

 

Β. Προς την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
ΕΚ και εθνικών κοινοβουλίων; 



 
 

Α. Προς ένα ΕΚ για τα κράτη μέλη της 
ευρωζώνης;  

  

• Διάκριση μεταξύ της οικονομικής 
διακυβέρνησης του συνόλου της ΕΕ και της 
ευρωζώνης 

• Αρχή της ενότητας του θεσμικού πλαισίου της 
ΕΕ 

• Δυνατότητα εσωτερικής αναδιάρθρωσης του 
ΕΚ 



 
 

Β. Προς την ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ ΕΚ και εθνικών κοινοβουλίων; 

 
 

• Ενίσχυση της διακοινοβουλευτικής 
συνεργασίας από τη Συνθήκη της Λισαβώνας 

• Άρθρο 13 ΣΣΣΔ : Διακοινοβουλευτική 
διάσκεψη για την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, με σκοπό 
τη συζήτηση των δημοσιονομικών πολιτικών 
και άλλων ζητημάτων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συμπεράσματα 
 

 

 


