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Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Προσχώρηση (άρθρο 49 Συνθήκης για την ΕΕ) 

 Δύο προϋποθέσεις για το υποψήφιο κράτος: 
Να είναι ευρωπαϊκό (γεωγραφικό και πολιτιστικό στοιχείο),
Να σέβεται τις αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του 
σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι 
κοινές στα κράτη μέλη σε κοινωνία που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, 
την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και 
την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

Να δεσμεύεται ότι θα προάγει αυτές τις αξίες
 Κριτήρια της Κοπεγχάγης (1993)

Σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων.

Βιώσιμη οικονομία αγοράς καθώς και ικανότητα αντιμετώπισης ανταγωνιστικών 
πιέσεων στο πλαίσιο της Ένωσης.

Δυνατότητα ανάληψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του 
μέλους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που συνεπάγεται η πολιτική, 
οικονομική και νομισματική ένωση

 Η στρατηγική της διεύρυνσης πρέπει να συνδυάζεται προς την ικανότητα της 
ΕΕ να ενσωματώνει νέα μέλη (Βρυξέλλες, 2006)



  

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Προσχώρηση 

 Διαδικασία
  Το υποψήφιο κράτος υποβάλλει αίτηση προς το Συμβούλιο για την οποία 

ενημερώνονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.
Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετά από γνώμη της Επιτροπής και έγκριση 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η συμφωνία προσχώρησης συνοδεύεται από λεπτομερείς όρους προσχώρησης. 

Επικυρώνεται από τα κ-μ σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς 
κανόνες

 Το υποψήφιο κράτος αποδέχεται το κοινοτικό κεκτημένο, συνήθως με μεταβατικές 
περιόδους προσαρμογής

 Υποψήφιες χώρες για διεύρυνση: Ισλανδία, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία, Τουρκία

 Δυνάμει υποψήφιες χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο



  

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Αποχώρηση (50ΣΕΕ)

 Δεν προβλέπονταν στις Συνθήκες πριν τη Συνθήκη Λισαβόνας.
Με τη Συνθήκη Λισαβόνας, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει 
από την Ένωση, σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες.

 Διαδικασία
Το κ-μ γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
Ακολουθεί διαπραγμάτευση, σύμφωνα με προσανατολισμούς που χαράσσει το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
Υπογράφεται συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του κράτους. Τη συμφωνία υπογράφει 

το Συμβούλιο, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας 
αποχώρησης

Από το 50παρ3ΣΕΕ συνάγεται ότι υπάρχει η δυνατότητα μονομερούς 
αποχώρησης. Αυτή ισχύει 2 έτη μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του κ-μ στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποχωρήσει

Εάν το κράτος που αποχώρησε από την Ένωση ζητήσει την εκ νέου προσχώρησή 
του, η αίτηση αυτή υπόκειται στην κανονική διαδικασία προσχώρησης

 Δεν προβλέπεται αποπομπή κ-μ
πέρα ίσως από ακραίες περιπτώσεις (πχ ανατροπή δημοκρατικού καθεστώτος)



  

Πηγές ενωσιακού Δικαίου
Πρωτογενές Δίκαιο

– Ιδρυτικές Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των 
παραρτημάτων, πρωτοκόλλων και δηλώσεων
• Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
είναι η παλιά Συνθήκη ΕΕ
• Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι η παλιά συνθήκη ΕΚ
• Συνθήκη ΕΚΑΕ

– Συνθήκες Προσχώρησης των νέων κρατών μελών

 Αυξημένη τυπική ισχύς έναντι των πράξεων των οργάνων της ΕΕ
 Τροποποιούνται με ειδική διαδικασία (αναθεώρηση των συνθηκών)
➢   ΣυνθΛισαβώνας: Κανονική και Απλοποιημένη διαδικασία 

αναθεώρησης



  

Πηγές ενωσιακού Δικαίου
Δευτερογενές Δίκαιο

Οι Νομικές πράξεις πράξεις που θεσπίζουν τα κοινοτικά όργανα 
σύμφωνα με τις Συνθήκες (288ΣΛΕΕ)

Διάκριση μεταξύ Νομοθετικών Πράξεων (όσες εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη ή την 
ειδική νομοθετική διαδικασία) και Νομικών Πράξεων

Κανονισμός
 Γενική ισχύς 

(όχι συγκεκριμένοι αποδέκτες, ισχύει έναντι όλων των κ-μ, της ΕΕ 
και των Οργάνων της και των ιδιωτών)

 Δεσμευτικότητα ως προς όλα τα μέρη του 
(ορίζει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και τα μέσα για την 
υλοποίησή του)

 Άμεση ισχύς 
(ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Επισ.Εφημ. της ΕΕ χωρίς να 
χρειάζεται παρέμβαση του εθνικού νομοθέτη, δημιουργεί άμεσα 
δικαιώματα υπέρ και υποχρεώσεις σε βάρος ιδιωτών – κάθετη 
και οριζόντια ισχύς)



  

Οδηγία
Είναι μέσο για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών

 Δεσμεύει κάθε κ-μ στο οποίο απευθύνεται 
μπορεί να απευθύνεται σε όλα ή κάποια κ-μ

 Δεσμεύει ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 
 το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα καθορίζεται σε κοινοτικό επίπεδο αλλά 

αφήνει ελεύθερα τα κ-μ να επιλέξουν τον τύπο και τα μέσα για την 
ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

 Τα κ-μ οφείλουν να υλοποιήσουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σε 
προθεσμία που θέτει η οδηγία, κοινοποιώντας στην Επιτροπή τα μέτρα 
που λαμβάνουν για το σκοπό αυτό. 

 Εάν δε συμμορφωθούν ή καθυστερήσουν ή εφαρμόσουν την οδηγία 
λανθασμένα, η Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία 
ελέγχου/κυρώσεων

 Υπό προϋποθέσεις έχει άμεση ισχύ        
 Πάροδος της προθεσμίας μεταφοράς
 Σαφής διάταξη (αρκούντως ακριβής ρύθμιση)
 Ανεπιφύλακτη διάταξη (δεν υπάρχουν προθεσμίες, επιφυλάξεις ώστε να χρειάζονται 

συμπληρωματικά μέτρα από τα κ-μ)
Αλλιώς, ερμηνεία του εθνικού δικαίου υπό το φως της Οδηγίας

Κάθετο αλλά όχι 
οριζόντιο αποτέλεσμα



  

Απόφαση
•  Δεσμεύει τα μέρη στα οποία απευθύνεται 

έχει συγκεκριμένους αποδέκτες όπως κ-μ, επιχειρήσεις (πχ στο 
πεδίο του ανταγωνισμού) ή άτομα

●  Δεσμεύει ως προς όλα τα μέρη της
Καθολική δεσμευτικότητα, δεν απαιτείται παρέμβαση του 
εθνικού νομοθέτη

Συστάσεις
Δεν είναι δεσμευτικές, υποδεικνύουν κάποια ενέργεια ή 

σκιαγραφούν τους στόχους μιας κοινής πολιτικής

Γνώμες
Δεν είναι δεσμευτικές, εκτιμούν μια κατάσταση ή ορισμένα γεγονότα 

στην Ένωση ή στα κράτη μέλη

Soft Law 
• δηλώνουν μια πολιτική βούληση ενέργειας σε κάποιο θέμα ή τομέα
• Αποφάσεις, προγράμματα δράσης, κανονισμοί λειτουργίας, 

εκθέσεις, δηλώσεις, ψηφίσματα



  

Οι νομικές πράξεις αιτιολογούνται

Υποχρεωτική η αναφορά της νομικής βάσης (άρθρο της Συνθήκης) 
        καθορίζει τα όργανα και τη διαδικασία για την υιοθέτησή της

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιεράρχηση Κανόνων
Πρωτογενές Δίκαιο
Διεθνείς συνθήκες που συνάπτει η ΕΕ
Παράγωγο δίκαιο
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις / Εκτελεστικές Πράξεις



  

Νομοθετική Διαδικασία
Συνήθης Νομοθετική Διαδικασία (294ΣΕΕ)

Είναι η διαδικασία της Συναπόφασης
Σύμφωνα με αυτή εκδίδεται το 80% των νομοθετικών πράξεων 

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρ.Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

Α' Ανάγνωση
● Το Κοινοβούλιο καθορίζει τη θέση του και τη διαβιβάζει στο Συμβούλιο:

✔ Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, εκδίδεται η 
σχετική πράξη

✔ Εάν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, καθορίζει τη 
θέση του σε α' ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο
Β' Ανάγνωση

●  Σε τρεις μήνες από τη διαβίβαση της θέσης του Συμβουλίου, το 
Κοινοβούλιο:

✔ Εάν εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου ή δε διατυπώσει γνώμη,
          εκδίδεται η σχετική πράξη

✔ Εάν απορρίψει τη θέση του Συμβουλίου, η πράξη δεν εκδίδεται
✔ Εάν κάνει τροπολογίες στη θέση του Συμβουλίου, αυτές διαβιβάζονται 

         στο Συμβούλιο και την Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί



  

Συνήθης Νομοθετική Διαδικασία
Β' Ανάγνωση (συνέχεια)

● Σε τρεις μήνες από τη διαβίβαση των τροπολογιών του Κοινοβουλίου, το 
Συμβούλιο (αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία ή με ομοφωνία για τις 
τροπολογίες για τις οποίες η Επιτροπή έχει εκφέρει αρνητική γνώμη):

✔ Εάν εγκρίνει τις τροπολογίες, εκδίδεται η σχετική πράξη
✔ Εάν δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες, συγκαλείται η Επιτροπή   
           Συνδιαλλαγής εντός 6 εβδομάδων

Συνδιαλλαγή
●  Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής αποτελείται από τα μέλη του Συμβουλίου και 

ισάριθμους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου με σκοπό την επίτευξη 
συμφωνίας επί κοινού σχεδίου εντός έξι εβδομάδων.

✔ Εάν δεν εγκριθεί κοινό σχέδιο, η πράξη δεν εκδίδεται
✔ Εάν εγκριθεί κοινό σχέδιο, αυτό διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο

        Γ' Ανάγνωση
● Εάν μέσα σε έξι εβδομάδες το  Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν το 

κοινό σχέδιο, εκδίδεται η πράξη.
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