
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

H εκπόνηση μίας νομικής μελέτης με αντικείμενο την εξέταση των μεθόδων διείσ-
δυσης του ευρωπαϊκού δικαίου στις εθνικές έννομες τάξεις, παρουσίασε αναπόφευκτα 
μεγάλες τεχνικές δυσκολίες, με κυριότερη την συνεχή μεταβολή, αναφορικά με τις εξε-
λίξεις και την βιβλιογραφία του κοινοτικού δικαίου. Καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια 
όμως να υπερπηδηθούν τα όποια εμπόδια, με την συμβολή του διαδικτύου, της βιβλιο-
θήκης των Τομέων ∆ημοσίου και ∆ιεθνούς ∆ικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, όπου 
απέκτησα το διδακτορικό μου δίπλωμα, της Βιβλιοθήκης του ∆ικηγορικού Συλλόγων 
Αθηνών, του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών, του Ινστιτούτου Αλλοδαπού 
∆ικαίου, καθώς και ιδιωτικών βιβλιοθηκών. Μέγιστη ήταν όμως  για την συγκομιδή του 
υλικού  της διατριβής μου και η βοήθεια των υπευθύνων της βιβλιοθήκης του Ινστιτού-
του Ευρωπαϊκών Σπουδών του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, στο οποίο 
είχα την ευκαιρία να πραγματοποιήσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές.

Στην πρώτη μου νομική μελέτη που απετέλεσε και θέμα της διατριβής μου (Η επιρ-
ροή του κοινοτικού δικαίου στη δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εκ-
δόσεις Π.Ν.Σάκκουλα, 2002) είχα εξετάσει ενδελεχώς το ειδικότερο θέμα της επιρρο-
ής του κοινοτικού δικαίου στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Το όλο οικοδόμημα που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της κοινοτικής έννομης τάξης 
και αποτελεί σήμερα την καθομολογούμενη ευρωπαϊκή κοινότητα δικαίου1, δεν αφή-
νει όμως ανεπηρέαστες τις εθνικές έννομες τάξεις. Αντίθετα, αναπτύσσει μία ολοένα 
αυξανόμενη σχέση μαζί τους, που επεκτείνεται πλέον όχι μόνο στο ζήτημα της δικαστι-
κής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά στην καθημερινή νομική πρακτι-
κή, παρά το γεγονός ότι αυτή εναπόκειται καταρχήν στην εθνική αρμοδιότητα. Μόνο με 
την ορθή και χωρίς προσκόμματα αποδοχή αυτής της εισδοχής θα επιτευχθεί ο απώτε-
ρος στόχος της δημιουργίας ενός ενιαίου χώρου κοινής και αποτελεσματικής προστα-
σίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς ο τελευταίος προϋποθέτει αναγκαστικά την  
εξασφάλιση ισότιμης δικαστικής προστασίας, σε όλους τους πολίτες των κρατών-μελών 
αναφορικά με όλα τα απορρέοντα και προστατευόμενα από το κοινοτικό δίκαιο δικαι-
ώματά τους. ∆ιαφορετικά, οι διαφορές αναφορικά με την ευχέρεια προστασίας των δι-
καιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, θα επιφέρουν αναντίρρητα σημαντικές συνέπειες  

1. Βλ. Hirsch G., ‘’Europaischer Gerichtshof und Bundesverfassungsgericht- Kooperation 
oder Konfrontation?’’, Neue Juristische Wochenschrift, 1996, σελ. 2457.
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στον βαθμό της ουσιαστικής του προστασίας, οι οποίες αναιρούν την ισότητα των ευρω-
παίων πολιτών, καθώς δημιουργούν σφαίρες διαφορετικής προστασίας των δικαιωμά-
των τους

Σκοπός αυτής της δεύτερης μεγάλης νομικής μελέτης είναι να καταδειχθούν οι τρό-
ποι με τους οποίους το υπερέχον του εθνικού ευρωπαϊκό δίκαιο, εξοπλισμένο με τις 
αρετές της αμέσου εφαρμογής και των θεμελιωμένων από τη νομολογία του ∆ικαστηρί-
ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχών της αποτελεσματικότητας, της αναλογικότητας, της 
επικουρικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων, κατορθώνει να διεισδύει στην 
εθνική έννομη τάξη, να συναλάσσεται με το εθνικό δίκαιο, και όταν είναι απαραίτητο, να 
το καταργεί ή να το μετασχηματίζει.

Με τον τρόπο αυτό, ελπίζω να καταστεί πολύτιμος βοηθός στα χέρια των δικηγόρων 
και δικαστών που θα ήθελαν να κατανοήσουν βαθύτερα τη σχέση αλληλεξάρτησης και 
αλληλεπίδρασης μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους δα-
σκάλους και καθηγητές μου που βοήθησαν στην διάπλασή μου ως ανθρώπου και επι-
στήμονα. Ιδιαίτερα αφιερώνεται το βιβλίο αυτό εκτός από τη μνήμη του πατέρα μου και 
τη μητέρα μου, στους οποίους οφείλω τα πάντα, στη μνήμη του ∆ημοσθένη Κ. Φάκα-
λου, που με εισήγαγε στη μαγεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τον Νίκο Μονα-
στηριώτη που με έμαθε τη φιλοσοφία τη ζωής και τον Νικόλαο ∆εσύπρη που με δίδα-
ξε την αγάπη για το λόγο.

Χωρίς όμως την αγάπη της σύζυγου μου, δικηγόρου,  ∆έσποινας Ι. Κατσούλη και 
των παιδιών μου Αριάδνης και Θοδωρή δεν θα είχε τίποτε από το έργο μου οποιαδή-
ποτε αξία.

Χ.Θ.Π
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EIΣΑΓΩΓΗ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ

Μετά τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη σύνοδο των Αρχηγών Κρατών στο πλαί-
σιο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας τον Οκτώβρη του 2007, οι 
εργασίες για την μεταρρυθμιστική Συνθήκη της ΕΕ ολοκληρώθηκαν και τυπικά στις 13 
∆εκεμβρίου 2007 στη Λισσαβόνα με την υπογραφή της σχετικής τελικής πράξης. Η 
Συνθήκη της Λισσαβόνας δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 17 ∆ε-
κεμβρίου 2007.

“Ο τελικός στόχος που ήταν η επικύρωση της νέας Συνθήκης από όλα τα Κράτη Μέ-
λη το συντομότερο δυνατό (κατά προτίμηση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2008), έτσι 
ώστε η νέα Συνθήκη να μπορέσει να εφαρμοστεί από το 2009, επετεύχθη μετά την πρό-
σφατη επικύρωσσή της από όλα τα κράτη-μέλη.

Η συνταγματική προσέγγιση που είχε ακολουθηθεί το 2004 και η οποία συνίστατο 
στην κατάργηση των Συνθηκών και στην αντικατάσταση τους από το Σύνταγμα εγκατα-
λείφθηκε. Αντί αυτού ακολουθήθηκε η κλασσική μέθοδος τροποποίησης των υφιστά-
μενων Συνθηκών στις οποίες εντάσσονται όλες οι ουσιαστικές ρυθμίσεις που περιλαμ-
βάνονταν και στο Σύνταγμα με ελάχιστες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά πλέον νομική προσωπικότητα και ο όρος Ένωση αντι-
καθιστά τον όρο Κοινότητα. Το Άρθρο 1 της Συνθήκης ΕΕ προβλέπει ότι η Ένωση αντι-
καθιστά και διαδέχεται την Κοινότητα και ότι βασίζεται στις δύο Συνθήκες (Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) οι οποί-
ες έχουν το ίδιο νομικό κύρος. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις των υφιστά-
μενων Συνθηκών. 

Η πρώτη κατηγορία διατάξεων περιλαμβάνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (η οποία διατηρεί τη σημερινή της ονομασία) και αφορά τις θεμελιώδεις διατά-
ξεις (όπως αξίες και σκοπούς της Ένωσης, θεσμικές διατάξεις) καθώς και τις διατάξεις 
για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). 

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αποτελεί μετονομασία της 
Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) περιλαμβάνει διατάξεις και λε-
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πτομέρειες εφαρμογής για τη λειτουργία της Ένωσης όπως και για τις πολιτικές της 
Ένωσης. 

Οι θεσμικές αλλαγές που ενσωματώνονται και στις δύο Συνθήκες επιφέρουν σημα-
ντικές καινοτομίες στο τρόπο λειτουργίας της ΕΕ. Οι βασικότερες από αυτές, που σχε-
τίζονται με τα θεσμικά όργανα και τον τρόπο λειτουργίας τους καθώς και με τον τρόπο 
λήψης των αποφάσεων, μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:

ñ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανάγεται σε θεσμικό όργανο. 
ñ Καθιερώνεται η θέση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο οποίος εκλέ-

γεται για θητεία δυόμισι ετών, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Αυ-
τό στην πράξη σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα προεδρεύεται πλέον από 
τον αρχηγό του κράτους που κατέχει την εξάμηνη προεδρία.

ñ Ενισχύεται η θέση του Υπάτου Εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφάλειας. ∆ιορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία 
και με συμφωνία του Προέδρου της Επιτροπής. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος εκ της θέσεως 
του, κατέχει και μία εκ των θέσεων αντιπροέδρου της Επιτροπής. Και πάλι συνέπεια αυ-
τής της τροποποίησης η Προεδρία των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου που αφορά 
στην ΚΕΠΠΑ δεν θα ασκείται από τα κράτη αλλά από την Υπηρεσία της οποίας ο Ύπα-
τος Εκπρόσωπος θα προΐσταται. 

ñ Το σύστημα της Προεδρίας των επί μέρους Συμβουλίων παραμένει το ίδιο δηλα-
δή η ισότιμη εναλλαγή. Η εναλλαγή αυτή θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται με το ση-
μερινό σύστημα, δηλαδή εξάμηνες Προεδρίες από τα προκαθορισμένα «τρίο προεδρί-
ας» για την εφαρμογή του κοινού 18μηνου προγράμματος. Εξαίρεση στα πιο πάνω απο-
τελεί η Προεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που θα ασκείται από τον 
Ύπατο Εκπρόσωπο. 

ñ Ο αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μειώνεται σε 750 μέλη συν 
τον Πρόεδρο του με αναλογική αριθμητική εκπροσώπηση των κρατών μελών με ελάχι-
στο όριο τους 6 (αριθμός που ισχύει και για την Κύπρο) και ανώτατο τους 96. 

ñ Η Επιτροπή θα έχει μειωμένο αριθμό μελών, ίσο με τον αριθμό των δύο τρίτων των 
κρατών μελών από το 2014. Το σύστημα με βάση το οποίο θα ορίζονται οι Επίτροποι εί-
ναι αυτό της ισότιμης εναλλαγής. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σε κάθε τρεις θητείες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος θα εκπροσωπείται μόνο στις 2. Η μείωση στοχεύ-
ει στο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευέλικτη και αποτελεσματικότερη. Το ισχύον 
σύστημα (ένας Επίτροπος ανά κράτος μέλος) θα ισχύσει μεταβατικά για την πρώτη Επι-
τροπή που θα διοριστεί το 2009. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι η νέα συνθήκη θα 
υιοθετηθεί πριν το διορισμό της επόμενης Επιτροπής (Νοέμβρη του 2009), διαφορετι-
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κά τίθενται σε εφαρμογή οι μεταβατικές διατάξεις της Νίκαιας και η μείωση του αριθμού 
των Επιτρόπων είναι άμεση. 

ñ Kαταργούνται οι τρεις πυλώνες και τηρουμένου του ειδικού καθεστώτος της ΚΕΠ-
ΠΑ, όλα τα θέματα μεταφέρονται στον πρώτο πυλώνα. Ως αποτέλεσμα το ∆ικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτά αρμοδιότητες στους τομείς που ενέπιπταν προηγούμενα στον 
τρίτο πυλώνα (αστυνομική συνεργασία, δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) 

ñ Η ομοφωνία στο Συμβούλιο ισχύει κατά κανόνα μόνο στην ΚΕΠΠΑ και σε μια σει-
ρά από άλλους τομείς οι οποίοι θεωρούνται ότι άπτονται συνταγματικών θεμάτων (πχ 
προσχώρηση νέων κρατών στην ΕΕ) ή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι (πχ τη φορολογία).

ñ ∆ιευρύνονται οι τομείς στους οποίους οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαδικασία ει-
δικής πλειοψηφίας ή συναπόφασης (η οποία μετονομάζεται σε συνήθη νομοθετική δι-
αδικασία)

ñ Το ποσοστό της ειδικής πλειοψηφίας ορίζεται σε 55% των μελών του Συμβου-
λίου το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 κράτη μέλη που συγκεντρώνουν ποσοστό 
65% του πληθυσμού της Ένωσης. Το σύστημα αυτό θα ισχύει από το 2014. Μεταβατι-
κές διατάξεις θα ισχύσουν μέχρι το 2014 οι οποίες βασίζονται στο ισχύον σύστημα της 
Νίκαιας, ενώ μεταξύ 2014 και 2017 θα ισχύει άλλο μεταβατικό στάδιο στηριζόμενο στο 
Συμβιβασμό των Ιωαννίνων. Μηχανισμός ανάλογος με αυτό των Ιωαννίνων θα ισχύει 
και μετά το 2017

Με τη νέα Συνθήκη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθιερώνεται ως θεσμικό όργανο της 
Ένωσης. Αποστολή του είναι να καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς 
και προτεραιότητες της Ένωσης. ∆εν ασκεί όμως νομοθετικό έργο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προεδρεύεται πλέον από μόνιμο Πρόεδρο που εκλέγε-
ται από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία για θητεία δυόμισι ετών, 
η οποία είναι για μία φορά ανανεώσιμη. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκ-
προσωπεί την Ένωση διεθνώς σε επίπεδο αρχηγών κρατών σε θέματα ΚΕΠΠΑ. Προε-
δρεύει και διευθύνει τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προετοιμάζει τις εργα-
σίες του σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και στη βάση των εργασιών του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, καταβάλλει προσπάθειες για συνοχή και συναί-
νεση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τέλος παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκού 
Κοινοβούλιο έκθεση για τα πεπραγμένα της κάθε συνόδου. Ο Πρόεδρος του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου δεν μπορεί να ασκεί άλλα εθνικά καθήκοντα. 

Εκτός από τον εκλελεγμένο Πρόεδρο του, η λοιπή σύνθεση του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου παραμένει η ίδια εφόσον αυτό απαρτίζεται από τους αρχηγούς των κρατών ή 
κυβερνήσεων των κρατών μελών και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Στις εργασίες του 
μπορεί να συμμετέχει και ο Ύπατος Εκπρόσωπος.

Οι σύνοδοι του έχουν συχνότητα δύο φορές το εξάμηνο και συγκαλούνται από τον 
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Πρόεδρο του ο οποίος έχει και το δικαίωμα σύγκλησης έκτακτου Συμβουλίου εάν αυ-
τό απαιτείται. 

Στην πράξη, με τη θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι μέχρι σήμερα αρ-
μοδιότητες του δεν μεταβάλλονται ούτε και αυξάνονται . Μπορούμε όμως να ισχυρι-
στούμε ότι οροθετούνται σαφέστερα. Σε αυτό συντείνει και η αυτονόμηση του στην ου-
σία από το Συμβούλιο. Σημαντικό επίσης να σημειωθεί η σχέση που η θεσμοθέτηση αυ-
τή του προσδίδει με το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο θα μπορεί ως θεσμικό όργανο να ελεγχθεί από το ∆ικαστήριο στα πλαίσια των αρ-
μοδιοτήτων του. 

Βασικές αλλαγές υιοθετούνται στον τρόπο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 
Οι αλλαγές αυτές αφορούν την επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης ως τη συνή-
θη πλέον νομοθετική διαδικασία, τον περιορισμό της ομοφωνίας σε συγκεκριμένα μό-
νο θέματα και την ευρεία χρήση της ειδικής πλειοψηφίας .

Με τη νέα Συνθήκη η ομοφωνία στο Συμβούλιο διατηρείται σε ελάχιστες περιπτώ-
σεις. Κατά κανόνα διατηρείται στα θέματα που άπτονται συνταγματικών διατάξεων (όπως 
για παράδειγμα ο διορισμός μελών στα θεσμικά όργανα, η σύνθεση συμβουλευτικών 
οργάνων, το γλωσσικό καθεστώς, η ιδιότητα μέλους της Ένωσης και ιδίως η έναρξη δια-
πραγματεύσεων για την προσχώρηση η σύνδεση, η αναθεώρηση των Συνθηκών κλπ.) 

Όσον αφορά τους εξειδικευμένους τομείς η ομοφωνία διατηρείται στα θέματα:
ñ κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας ,
ñ κοινής πολιτική ασφάλειας και άμυνας εκτός από τη δημιουργία μόνιμης διαρθρω-

μένης συνεργασίας, 
ñ στα θέματα φορολογίας, 
ñ στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, 
ñ στα οικονομικά θέματα της Ένωσης (ίδιοι πόροι, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο)
ñ θέματα σχετικά με την ιθαγένεια, τη χορήγηση δικαιωμάτων στους ευρωπαίους πο-

λίτες και τα μέτρα κατά των διακρίσεων
ñ θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
ñ θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
ñ θέματα οικογενειακού δικαίου 
ñ θέματα που αφορούν την επιχειρησιακή αστυνομική συνεργασία
ñ τη ρήτρα ευελιξίας που επιτρέπει στην Ένωση να ενεργεί για την επίτευξη ενός από 

τους στόχους της σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ειδική νομική βάση για τον σκο-
πό αυτό (άρθρο 308) 

Μια εκ των κυριότερων αλλαγών της Συνθήκης είναι η επέκταση της ψηφοφορίας 
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με ειδική πλειοψηφία σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ κοινή πολιτική μεταφορών, άσυ-
λο, μετανάστευση, πρόληψη εγκλήματος, έλεγχοι στα σύνορα, αστυνομική συνεργασία 
σε μη επιχειρησιακούς τομείς, θέματα ποινικού δικαίου, θέματα πολιτισμού, πρόσβαση 
σε μη μισθωτές δραστηριότητες, υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, συντο-
νισμός οικονομικών πολιτικών). 

Στις πιο πολλές από αυτές τις περιπτώσεις η επέκταση αυτή συνοδεύεται από την 
εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (δηλαδή της διαδικασίας συναπόφα-
σης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως ακολουθείτο μέχρι σήμερα με κάποιες διαδι-
καστικές τροποποιήσεις). 

Σε τρεις περιπτώσεις (ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων (άρθρο 42ΣΛΕΕ), συ-
νεργασία σε ποινικές υποθέσεις και προσέγγιση ποινικών κανόνων (άρθρα 69 Α και 69 
Β)) εισάγεται ειδική ρήτρα διασφάλισης που λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας με βά-
ση την οποία ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει την αναστολή της συνήθους νομο-
θετικής διαδικασίας και την παραπομπή του θέματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν 
το προτεινόμενο μέτρο θίγει θεμελιώδεις πτυχές του εθνικού του συστήματος. Η ανα-
στολή τερματίζεται μετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
(emergency break clause).

Τέλος εισάγονται νέες πολιτικές και νέες διατάξεις για τομείς στους οποίους δεν 
υπήρχε πρόνοια στις ιδρυτικές συνθήκες (πχ. ενέργεια, αθλητισμός, τουρισμός, πολιτι-
κή διαστήματος, διοικητική συνεργασία). Για τους οποίους προβλέπεται λήψη απόφα-
σης με ειδική πλειοψηφία.

Ο ορισμός της ειδικής πλειοψηφίας που ακολουθείται είναι αυτός της διττής πλει-
οψηφίας που είχε συμφωνηθεί στο Σύνταγμα. Ακολουθείται δηλαδή ένα σύστημα που 
λαμβάνει υπόψη το κριτήριο του αριθμού των κρατών μελών αλλά και ως δεύτερο κρι-
τήριο το πληθυσμιακό. Συγκεκριμένα το ποσοστό της ειδικής πλειοψηφίας ορίζεται σε 
55% των μελών του Συμβουλίου το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 κράτη μέλη 
που συγκεντρώνουν ποσοστό 65% του πληθυσμού της Ένωσης. Σε περίπτωση που η 
απόφαση του Συμβουλίου λαμβάνεται όχι μετά από πρόταση της Επιτροπής αλλά μετά 
από πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου τότε τα ποσοστά διαφοροποιούνται σε 72% των 
μελών του Συμβουλίου και 65% του πληθυσμού της Ένωσης. 

Επιπλέον στα νέα αυτά όρια προστίθενται δύο άλλοι παράγοντες. Πρώτον, η μειο-
ψηφία αρνησικυρίας απαιτεί τουλάχιστον τη συμμετοχή τεσσάρων κρατών μελών και 
αυτό για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μπορούν τρία μεγάλα κράτη μέλη από μόνα 
τους να εμποδίζουν λήψη απόφασης στο Συμβούλιο. ∆εύτερον, όταν μία απόφαση λαμ-
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