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1. Εισαγωγή
« Το κράτος μέλος πρέπει να εφαρμόζει τη συμφωνία επανεισδοχής της ΕΕ σε όλες
τις περιπτώσεις επιστροφής. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη σωστή
εφαρμογή των ΣΕΕΕ από τα κράτη μέλη και, ενδεχομένως, θα λαμβάνει νομικά
μέτρα σε περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ή μη εφαρμογής»1.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία
περιλαμβάνεται στη σχετική αξιολόγηση των συμφωνιών επανεισδοχής της ΕΕ, θα
αναλυθούν αρχικώς τα νομολογιακά δεδομένα των σημαντικών συναφών αποφάσεων
του ΔΕΕ αναφορικώς με τον συντάκτη / τους συντάκτες της κοινής δήλωσης ΕΕΤουρκίας και την ιδιότητα με την οποία έδρασε / έδρασαν2 όπως επίσης και η
νομολογία του ΔΕΕ ως προς τον καθορισμό της νομικής φύσης (soft law vs hard law)
των διεθνών συμφωνιών (2ο Κεφάλαιο). Στη συνέχεια (3ο Κεφάλαιο) θα εξεταστεί και
θα παρουσιαστεί η συμπαγής πλέον ερμηνευτική προσέγγιση του ΔΕΕ αναφορικά με
την αόριστη και δυσπροσδιόριστη φύση3 της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας των
Συνθηκών και του συναφούς καθήκοντος στενής συνεργασίας (άρθρο 4, παράγραφος
3 ΣΕΕ) στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Τέλος, (4ο Κεφάλαιο) θα
εκτιμηθεί γενικότερα, επί τη βάσει των ανωτέρω ευρημάτων, η πιθανότητα
ασυμβατότητας της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας με το σύνολο των νομολογιακής
κατασκευής ευρύτατων και αυστηρότατων κανόνων, ουσιαστικού και διαδικαστικού
χαρακτήρα4, που πηγάζουν από την εν λόγω συνταγματικά δομικού χαρακτήρα αρχή
και περιορίζουν τη δράση των κρατών μελών στη διεθνή σκηνή. Η έρευνά μας θα
επικεντρωθεί στη δυνητική περίπτωση προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1

European Commission (2011) “Evaluation of EU readmission agreements “, COM (2011) 76, 23 Feb
2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011DC0076, p. 5, [πρόσβαση
24/01/2019], Σημειωτέον, παραδόξως δεν υπάρχει νεότερη αξιολόγηση.
2
Διατάξεις ΓΔΕΕ στις υποθέσεις T -192/16 NF κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Τ-193/16 NG κατά
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Τ-257/16 NΜ κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 28/02/2017 & Διάταξη ΔΕΕ
στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-208/17 P NF κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, C-209/17 P NG κατά
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, C-210/17 P NΜ κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 12/09/2018.
3
Koutrakos, P. (2019), “INSTITUTIONAL BALANCE AND SINCERE COOPERATION IN
TREATY-MAKING UNDER EU LAW”, International and Comparative Law Quarterly, Vol 68 (1),
doi:10.1017/S0020589318000350, p.6
4
Cremona, M. (2011), “Case C-246/07, Commission v. Sweden (PFOS), Judgement of the Court of
Justice (Grand Chamber) of 20 April 2010”, Common Market Law Review, Volume 48, Issue 5, p.
1664.
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εναντίον των 28 κρατών μελών για την παραβίαση της αρχής της καλόπιστης
συνεργασίας ως προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις πράξης και παράλειψης5 και εξ
αφορμής της ανωτέρω δήλωσης, ειδικότερα δε στην περίπτωση αποδοχής της από το
ΔΕΕ ως πράξης ηπίου δικαίου (soft law instrument) σύμφωνα με την πάγια
νομολογία του. Δεδομένων του σεβασμού μας στο θεσμικό ρόλο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του ΔΕΕ όπως επίσης της ευρείας διακριτικής ευχέρειας της πρώτης
αναφορικώς με την εκκίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης πιθανής παράβασης,
φαίνεται να υπάρχει σοβαρή πιθανότητα βάσιμης αιτίασης αντλούμενης από το άρθρο
4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ καθώς τα κράτη μέλη, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις
και πάντα κατά την υποκειμενική μας εκτίμηση, παρέβησαν τις σχετικές ιδιαίτερες
υποχρεώσεις δράσης και αποχής που συνίστανται αντιστοίχως στη διευκόλυνση της
Ένωσης στην εκτέλεση της αποστολής της και στην αποφυγή λήψης μέτρων
δυναμένων να θέσουν σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των σκοπών της.

2. ΔΕΕ: Συντάκτες της Κοινή Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, η ιδιότητά
τους και η πάγια νομολογία του περί αναγκαστικών και μη
δεσμευτικών κανόνων δικαίου
Με τις διατάξεις του στις υποθέσεις Τ-192/16, Τ-193/16 ,Τ-257/16 που εκδόθηκαν
την 28η Φεβρουαρίου 2017 καθώς και εκείνες των εφέσεων C-208/27P, C-209/17P,
C-210/17P που εκδόθηκαν τη 12η Σεπτεμβρίου 2018, το Δικαστήριο έκανε δεκτή
πρωτοδίκως την ένσταση αναρμοδιότητας που προέβαλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
κατά την εξέταση της νομικής φύσεως της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας και την πιθανή
παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης και της απαγόρευσης μαζικών
απελάσεων και ακολούθως έκρινε τις εφέσεις απορριπτέες ως προδήλως
απαράδεκτες. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο αποδεχόμενο ότι η κοινή δήλωση Ε.Ε.Τουρκίας ανεξαρτήτως της νομικής φύσης της είτε ως «πολιτικής δήλωσης όπως
υποστηρίζουν το Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή είτε ως

πράξης δυνάμενης να παράγει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα όπως υποστηρίζει ο
προσφεύγων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πράξη εκδοθείσα από θεσμικό η άλλο
όργανο η οργανισμό της Ένωσης» 6.

5

Κρητικός, Μ. (2012) «Άρθρο 4» σε Β. Χριστιανός, (επ.), Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, κατ’ άρθρο ερμηνεία,
Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 21.
6
ΓΔΕΕ, T -192/16, σκ. 71.

4

Επίσης, το Δικαστήριο έκρινε ότι «.....η συμφωνία αυτή συνήφθη από τους αρχηγούς
κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ένωσης και από τον Τούρκο
πρωθυπουργό» 7. Συνεπώς, οι πρώτοι προφανώς είχαν συμμετάσχει υπό την ιδιότητα
των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ένωσης και όχι ως μέλη
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε διεθνή σύνοδο κορυφής και όχι σε σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεδομένης της αναρμοδιότητας του, το Δικαστήριο δεν
προχώρησε στην εξέταση των λοιπών ισχυρισμών των προσφευγόντων περί
παραβίασης της αρχής της μη επαναπροώθησης και της μη τήρησης των διαδικασιών
σύναψης Διεθνών Συμφωνιών που προβλέπονται στο άρθρο 218 ΣΛΕΕ8. Όσον αφορά
δε, στη νομική φύση της συμφωνίας, δεν προέβη σε εξέταση και σαφή χαρακτηρισμό
της επίσης λόγω της ανωτέρω διαπιστωθείσας αναρμοδιότητας του9.
Πιθανότατα όμως, σε περίπτωση εξέτασης της νομικής φύσεως της συμφωνίας το
Δικαστήριο, βάσει της νομολογίας του, θα κατέληγε στον χαρακτηρισμό της ως μη
δεσμευτικής πράξης (soft law) καθώς αφενός, εξετάζει πρωτίστως, και κατά κανόνα
νομολογιακά αποδέχεται, την πρόθεση των μερών «η οποία συνιστά κατ’ αρχήν το
αποφασιστικό κριτήριο για τον καθορισμό μιας συμφωνίας ως δεσμευτικής η μη» 10.
Και αφετέρου, ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας της Κοινής Δήλωσης υποστηρίχθηκε
σθεναρώς κατά τη διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και την
Επιτροπή11 ενώ με την ίδια άποψη συντάχθηκε μεταγενέστερα και η Νομική
Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου12.
Θα πρέπει όμως εδώ να σημειωθεί ότι το ΔΕΕ σε παλαιότερη υπόθεση είχε κρίνει ότι:
« Όπως το Δικαστήριο έχει διευκρινίσει με τη γνωμοδότησή του 1/75 της 11ης
Νοεμβρίου 1975 (Συλλογή τόμος 1975, σ. 409), στο άρθρο 228 της Συνθήκης
χρησιμοποιείται ο όρος συμφωνία υπό γενική έννοια, προκειμένου να χαρακτηρίσει
κάθε δέσμευση που αναλαμβάνεται από υποκείμενα διεθνούς δικαίου και έχει

7

ΓΔΕΕ, T -192/16, σκ. 72.
ΓΔΕΕ, T -192/16, σκ. 75.
9
ΓΔΕΕ, T -192/16, σκ. 73.
10
ΔΕΕ, υπόθεση C -233/02 Γαλλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
23/03/2004, σκ. 42.
11
EU Observer (2016), “EU-Turkey deal not binding, says EP legal chief”,
https://euobserver.com/justice/133385, [πρόσβαση 24/01/2019].
12
ΓΔΕΕ, T -192/16, σκ. 73.
8
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αναγκαστική ισχύ, ασχέτως του επίσημου χαρακτηρισμού της» 13. Συναφώς η Γ.Ε.
Sharpston αναφέρει χαρακτηριστικά στις προτάσεις της σε πρόσφατη υπόθεση:
«Ωστόσο, το γεγονός ότι η προσθήκη του 2013 δεν συνιστά διεθνή συμφωνία κατά
την έννοια του άρθρου 218 ΣΛΕΕ δεν συνεπάγεται άνευ άλλου ότι η προσβαλλόμενη
απόφαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα»14. Μολαταύτα, δεν θα εξεταστεί
περαιτέρω το ζήτημα της νομικής φύσης της συμφωνίας και των άλλων πιθανών
συντακτών της παρά τον ευρύτατο ακαδημαϊκό διάλογο, επιχειρήματα και τη
διχογνωμία που επικρατεί στη διεθνή βιβλιογραφία και τις σχετικές ανησυχίες για το
φαινόμενο της αυξανόμενης χρήσης μη δεσμευτικών εργαλείων στο διεθνές δίκαιο
λόγω των συναφών περιορισμών στην έκταση της εργασίας μας. Θα βασιστούμε
συνεπώς στην ανωτέρω πιθανολόγηση και στη σχετική νομολογία του ΔΕΕ αν και η
συγγραφέας έχει πεισθεί από την ομάδα των νομικών που υποστηρίζει το δεσμευτικό
χαρακτήρα της συμφωνίας ενώ θα αναλύσει και την υπόθεση της εκδοχής της
Δήλωσης ως δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας σε αντίστοιχο κεφάλαιο στη
διδακτορική της διατριβή. Η μη άμεση ανάληψη εκ μέρους των κρατών μελών
δεσμεύσεων και η σε αρχικό στάδιο μη ύπαρξη έννομων αποτελεσμάτων έχει
αντιμετωπισθεί από το Δικαστήριο και η ερμηνευτική του προσέγγιση θα
παρουσιασθεί στο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 3).
Συμπερασματικώς, το ΔΕΕ απεφάνθη ότι συντάκτες της Κοινής Δήλωσης ήταν τα
κράτη μέλη στο πλαίσιο διεθνούς συνόδου κορυφής ενώ σύμφωνα με τα νομολογιακά
δεδομένα και τις συναφείς διατάξεις του Δικαστηρίου κρίνεται ότι πιθανότατα
αποτελεί πράξη ήπιου δικαίου.

3. Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας και η νομολογία του ΔΕΕ
Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
θεμέλιους λίθους του νομικού συστήματος της Ένωσης και βασική αρχή της
ενωσιακής συνταγματικής αρχιτεκτονικής της, παρά τον μυστηριώδη χαρακτήρα της.
Σχετικώς με τον ορισμό της έννοιάς της, ο Κουτράκος περιγράφει γλαφυρά σε
πρόσφατο άρθρο του την ασαφή, ρευστή και προσαρμοστική φύση της αρχής της
13

ΔΕΕ, υπόθεση C -327/91 Γαλλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
09/08/1994, σκ. 27.
14
ΔΕΕ, προτάσεις στην υπόθεση C -660/13 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, 26/11/2015, σκ. 69.
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καλόπιστης συνεργασίας και ειδικότερα της συναφούς υποχρέωσης αμοιβαίας
συνεργασίας: «Κάθε αφηρημένη ανάλυση του δυνητικού περιεχομένου του
καθήκοντος αμοιβαίας συνεργασίας πρακτικά είναι καταδικασμένη να απογοητεύσει:
θα αποτύγχανε να καταγράψει επαρκώς το σημαντικό εύρος των πιθανών εκδοχών
του όπου θα μπορούσε να βασιστεί η επινοητικότητα των νομικών υπηρεσιών των
θεσμών και των κρατών μελών»15.
Η μεγάλη ποικιλία νομικών όρων και κατηγοριοποιήσεων που χρησιμοποιήθηκε από
τα αρχικά στάδια εξέλιξης της σημερινής ΕΕ για να αποδώσει το περιεχόμενο της
ανωτέρω αρχής στη διεθνή βιβλιογραφία και στη νομολογία του ΔΕΕ φαίνεται να
συνηγορεί υπέρ της αυξημένης δυσχέρειας θετικού ορισμού της. Η έκφανση του
συγκεκριμένου φαινομένου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Δικαστηρίου
παρουσιάζεται εναργώς στη σχετική ανασκόπηση του Γ.Ε. Wathelet στις προτάσεις
του στην υπόθεση C-425/13:
«Το Δικαστήριο έχει συναγάγει “αρχή καλόπιστης συνεργασίας” (απόφαση Wells,
C-201/02, EU:C:2004:12, σκέψη 64), “καθήκον ειλικρινούς συνεργασίας” (απόφαση
Επιτροπή κατά Ιταλίας, C-33/90, EU:C:1991:476, σκέψη 20), “αμοιβαία καθήκοντα
ειλικρινούς συνεργασίας” (απόφαση Λουξεμβούργο κατά Κοινοβουλίου, 230/81,
EU:C:1983:32,

σκέψη

37),

“υποχρέωση

έντιμης

συνεργασίας”

(απόφαση

Αθανασόπουλος κ.λπ., C-251/89, EU:C:1991:242, σκέψη 57), “επιταγές ειλικρινούς
συνεργασίας” (απόφαση Επιτροπή κατά Γερμανίας, C-105/02, EU:C:2006:637,
σκέψη 87), “υποχρέωση [...] εντιμότητας” (απόφαση Επιτροπή κατά Ιρλανδίας,
C-459/03, EU:C:2006:345, σκέψη 169), “αρχή αγαστής συνεργασίας” (απόφαση EUWood-Trading, C-277/02, EU:C:2004:810, σκέψη 48), ή “πλαίσιο αγαστής
συνεργασίας” (απόφαση Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, C-494/01, EU:C:2005:250,
σκέψη 45»16.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θεωρητική ανάλυση και άποψη του Klamert
ως προς το ερώτημα αν το άρθρο 4 παρ. 3 περιορίζει κωδικοποιώντας την αρχή της
καλόπιστης συνεργασίας στη συγκεκριμένη διατύπωσή του ή η εν λόγω αρχή
ταυτίζεται πλήρως με την ευρύτερη έννοια της αρχής της Κοινοτικής / Ενωσιακής

15

Koutrakos, P. (2019), p.16
ΔΕΕ, υποσημείωση αρ. 102 προτάσεων στην υπόθεση C‑425/13 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 16/07/2015, σκ. 186.
16
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πίστεως η οποία αποτελεί γενικότερη αρχή του Ενωσιακού Δικαίου που παίρνει
διάφορες μορφές και εξειδικεύσεις (lex generalis) καθώς διέπει το σύνολό του17.
Διευρευνώντας δε, την ανωτέρω προσέγγιση της Νεφράμη ως προς το ίδιο ζήτημα18,
καταλήγει, περί της νομικής της φύσης, στο συμπέρασμα ότι αποτελεί μια γενικότερη
συστημική / συνταγματική αρχή που προσομοιάζει των αρχών της δοτής
αρμοδιότητας, της υπεροχής, του άμεσου αποτελέσματος και της μη διάκρισης19.
Επιπροσθέτως η Cremona, στο πλαίσιο της δικής της κατηγοριοποίησης που διερευνά
την υπό διαμόρφωση ανεξάρτητη προσωπικότητα της ΕΕ στις διεθνείς σχέσεις, την
περιλαμβάνει στις δομικές αρχές ρύθμισης σχέσεων (structural / relational principles)
του ενωσιακού δικαίου εξωτερικής δράσης. Αυτές καθιερώνουν τον πολιτικό χώρο
που είναι απαραίτητος στα θεσμικά όργανα για να χαράξουν και να διαμορφώσουν
την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, πάντα εντός των αρμοδιοτήτων τους, ενώ επίσης
προστατεύουν τον εν λόγω χώρο από μη εποικοδομητικές παρεμβάσεις των κρατών
μελών (κάθετη έκφανση / κατεύθυνση)20. Τονίζει επίσης τη στενή σύνδεσή της με
την αρχή της δοτής αρμοδιότητας καθώς από κοινού καθορίζουν τα όρια των
αρμοδιοτήτων και εξουσιών μεταξύ των κρατών μελών και ΕΕ21.
Μολαταύτα, λόγω περιορισμών έκτασης δεν θα καλυφθεί περαιτέρω η θεωρητική
διερεύνηση της ανωτέρω νομικής έννοιας στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς θα
εστιάσουμε στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και της εφαρμογής του
καθήκοντος στενής συνεργασίας στον τομέα αυτό και ειδικότερα στη σύναψη
συμφωνιών των κρατών μελών σε διεθνές επίπεδο με Τρίτες Χώρες, ήπιου δικαίου
και μεικτού χαρακτήρα όπου και η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος ως υποκείμενο
διεθνούς δικαίου (soft law / mixed agreements). Συνεπώς, θα βασιστούμε στην
ερμηνευτική προσέγγιση του ΔΕΕ που αποτελεί την κεντρική πηγή γέννησης και
εξέλιξης του ευρωπαϊκού δικαίου στον συγκεκριμένο τομέα εξωτερικής δράσης της

17

Klamert, Μ., (2014), The Principle of Loyalty in EU Law, Oxford, Oxford University Press, p. 12 &
p. 33.
18
Neframi, E. (2010), “THE DUTY OF LOYALTY: RETHINKING ITS SCOPE THROUGH ITS
APPLICATION IN THE FIELD OF EU EXTERNAL RELATIONS”, Common Market Law Review,
Volume 47, Issue 2, p. 325.
19
Klamert, Μ. (2014), p. 249-250.
20
Cremona, Μ. (2018), “Structural Principles and their Role in EU External Relations Law” in
Cremona, M. (ed.) Structural Principles in EU External Law, Oxford, Hart Publishing, p. 5.
21
Cremona, Μ. (2018), p. 21.
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ΕΕ22 παρά τη σαφή τάση αποστασιοποίησής του ως προς την ουσία των εκάστοτε
πολιτικών επιλογών23.
Ιδιαίτερα δε, και υπό το φως της προσθήκης24 του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4
παράγραφος 3 ΣΕΕ στην παλαιότερη εκδοχή του άρθρου 10 ΕΚ όπου προβλέπεται
ρητώς η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών
μελών της και τονίζεται ο αμοιβαίος χαρακτήρας της, το ΔΕΕ αναγνώρισε τον
σύνδεσμο της ανωτέρω αρχής με την ανάγκη για ενότητα και συνοχή στις εξωτερικές
σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
« Οσάκις προκύπτει ότι ο τομέας τον οποίο διέπει μια συμφωνία ή μια σύμβαση
εμπίπτει εν μέρει στην αρμοδιότητα της Κοινότητας και εν μέρει στην αρμοδιότητα
των κρατών μελών, πρέπει να διασφαλίζεται στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών
μελών και των κοινοτικών οργάνων τόσο κατά τις διαπραγματεύσεις και κατά τη
σύναψή της όσο και κατά την εκτέλεση των αναληφθεισών δεσμεύσεων. Αυτή η
υποχρέωση συνεργασίας απορρέει από την ανάγκη ενιαίας διεθνούς εκπροσώπησης
της Κοινότητας [διάσκεμμα 1/78, της 14ης Νοεμβρίου 1978, Rec. 1978, σ. 2151,
σκέψεις 34 έως 36 (κατ’ αναλογία με τη Συνθήκη ΕΚΑΧ)· γνωμοδότηση 2/91, της
19ης Μαρτίου 1993, Συλλογή 1993, σ. Ι-1061, σκέψη 36· γνωμοδότηση 1/94, της
15ης Νοεμβρίου 1994, Συλλογή 1994, σ. Ι-5267, σκέψη 108, και απόφαση της 19ης
Μαρτίου 1996, C-25/94, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1996, σ. I-1469,
σκέψη 48]»25.

Επίσης έκρινε συναφώς, ότι από την αρχή αυτή απορρέει το αμοιβαίο καθήκον
στενής συνεργασίας26. Συναφώς, η εν λόγω αρχή αποτελεί διακριτή διάταξη και
αυτοτελή27 νομική βάση28 παρά τη lex generalis φύση της ενώ παράλληλα η
εφαρμογή της είναι γενική και δεν εξαρτάται από τη φύση της αρμοδιότητας της ΕΕ29
22

Koutrakos, P. (2019), p. 7.
Cremona, Μ. (2018), p. 5.
24
«Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η Ένωση και τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τα
εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας”.
25
ΔΕΕ, υπόθεση C -246/07 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Σουηδίας, 20/04/2010, σκ. 73.
26
ΔΕΕ, προτάσεις στην υπόθεση C‑28/12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 28/04/2015, σκ. 84.
27
Klamert, Μ. (2014), p. 251.
28
Παπαγιάννης, Δ. (2016), Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 158.
29
ΔΕΕ, υπόθεση C -246/07 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Σουηδίας, 20/04/2010, σκ. 71:
«Συναφώς, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι αυτό το καθήκον ειλικρινούς συνεργασίας είναι γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτάται ούτε από τον αποκλειστικό ή μη χαρακτήρα της οικείας κοινοτικής
23
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αν και συμφώνως με αρκετούς έγκριτους νομικούς θα πρέπει να διαφοροποιείται
αναλόγως επιβάλλοντας διαφορετικές υποχρεώσεις στα κράτη μέλη30, και σύμφωνα
πάντοτε προς τις εκάστοτε συγκεκριμένες περιστάσεις και το γενικότερο πλαίσιο
πολιτικής δράσης31.
Στην περίπτωση (υπόθεση εργασίας Α) τομέων πολιτικής πλήρους και οριστικής
αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης που επιβεβαιώνεται ρητώς στο άρθρο 3
παρ. 1 της ΣΛΕΕ και συμφωνιών με κύριο σκοπό και συναφών μέτρων που
εμπίπτουν στους ανωτέρω τομείς, το καθήκον καλόπιστης συνεργασίας επιτρέπει
σαφώς εξωτερική δράση, ήπιου ή αναγκαστικού δικαίου, των κρατών μελών μόνο
από κοινού και αλληλεγγύως32 προς τη συντονισμένη και εναρμονισμένη ενωσιακή
θέση.
Στην

περίπτωση

(υπόθεση

εργασίας

Β)

τομέων

πολιτικής

συντρέχουσας

αρμοδιότητας της Ένωσης και των κρατών μελών πρέπει να διερευνηθούν δύο
υποπεριπτώσεις:
Β1) Αν η άσκηση συντρέχουσας αρμοδιότητα της Ένωσης διά της θέσπισης κοινών
εσωτερικών κανόνων εμποδίζει και απαγορεύει στα κράτη μέλη να ασκούν τη δική
τους εξωτερική αρμοδιότητα συμφώνως προς τη νομολογιακή εξέλιξη του δόγματος
ERTA για την αποφυγή ανάληψης υποχρεώσεων έναντι τρίτων κρατών που, ακόμη
και δυνητικά , είναι ικανά να έχουν επιπτώσεις επί του περιεχομένου ή της εμβέλειας
των εν λόγω κανόνων ή εμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό σε τομέα με ενωσιακή θέση
πολυετούς προοπτικής και υψηλής ή

πλήρους εναρμόνισης, η συγκεκριμένη

αρμοδιότητα μετατρέπεται ουσιαστικά σε αποκλειστική οπότε το καθήκον
καλόπιστης συνεργασίας επιβάλει τις υποχρεώσεις της περίπτωσης Α.
Β2) Αν η άσκηση συντρέχουσας αρμοδιότητα της Ένωσης διά της θέσπισης κοινών
κανόνων δεν εμποδίζει και δεν απαγορεύει οπωσδήποτε στα κράτη μέλη να ασκούν
αρμοδιότητας ούτε από ενδεχόμενο δικαίωμα των κρατών μελών να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις
έναντι τρίτων χωρών (αποφάσεις της 2ας Ιουνίου 2005, C-266/03, Επιτροπή κατά Λουξεμβούργου,
Συλλογή 2005, σ. I-4805, σκέψη 58, και της 14ης Ιουλίου 2005, C-433/03, Επιτροπή κατά Γερμανίας,
Συλλογή 2005, σ. I-6985, σκέψη 64)».
30
Cremona, Μ. (2018), p. 21.
31
Koutrakos, P. (2019), p. 16.
32
Cremona, Μ. (2018), p. 21.
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παραλλήλως τη δική τους εξωτερική αρμοδιότητα αλλά αντιθέτως είναι νομικά
υποχρεωτικός, επιτρεπτός ή επιθυμητός ως βέλτιστο μέσο ο μεικτός χαρακτήρας της
εξωτερικής δράσης όπως σε περιπτώσεις μεικτών συμφωνιών όπου αναλαμβάνονται
κοινή δράση και κοινές υποχρεώσεις έναντι τρίτων μερών, το καθήκον καλόπιστης
συνεργασίας επιβάλλει ιδιαιτέρως πιεστικές απαιτήσεις33 στα θεσμικά όργανα και
κυρίως στα κράτη μέλη αναφορικώς με τα αντίστοιχα όρια δράσης και τους
σχετικούς τομείς αρμοδιοτήτων τους σε όλα τα σχετικά στάδια σύναψης συμφωνιών
σε διεθνές επίπεδο (διαπραγμάτευση, σύναψη, αξιολόγηση, εκτέλεση).
Συναφώς, τα ακριβή όρια του καθήκοντος που επιβάλλεται στα κράτη μέλη στο
πλαίσιο αυτό δεν μπορούν να διατυπωθούν γενικά και αφηρημένα αλλά πρέπει να
καθορίζονται επακριβώς κατά περίπτωση καθώς εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κάθε συμφωνίας. Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιαίτερες αυτές απαιτήσεις
συνίστανται σε θετική υποχρέωση συμπεριφοράς και αρνητική υποχρέωση
αποτελέσματος34 που καθορίζουν το πλαίσιο της περαιτέρω αυτόνομης δράσης ήπιου
ή δεσμευτικού δικαίου των κρατών μελών λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν τις
γενικότερες συνθήκες εφαρμογής των πολιτικών του σχετικού τομέα και τις
ειδικότερες συναφείς περιστάσεις.
Δηλαδή, το καθήκον ενημερώσεως και διαβουλεύσεως35 με τα αρμόδια ενωσιακά
όργανα προ της ανάληψης πρωτοβουλίας και το καθήκον αποχής από κάθε ανάληψη
αναγκαστικών ή μη δεσμεύσεων έναντι τρίτων κρατών που επηρεάζουν ή δύνανται
να επηρεάσουν τους ενωσιακούς κανόνες36 ή να έχουν ή ενδεχομένως να έχουν
έννομες συνέπειες που θα δέσμευαν την Ένωση37. Το αποφασιστικό κριτήριο
επομένως για τη συμβατότητα της εξωτερικής δράσης των κρατών μελών με το
καθήκον στενής συνεργασίας δεν συνδέεται κυρίως με τη φύση της αρμοδιότητας της

33

ΔΕΕ, προτάσεις στην υπόθεση C‑28/12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, 28/04/2015, σκ. 62.και ο.π. υποσημείωση 22.
34
ΔΕΕ, υπόθεση C -246/07 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Σουηδίας, 20/04/2010, σκ. 74.
35
ΔΕΕ, υπόθεση C -459/03 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιρλανδίας, 30/05/2006, σκ.
179.
36
ΔΕΕ, υπόθεση C -45/07 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας,
12/02/2009, σκ. 23.
37
ΔΕΕ, υπόθεση C -246/07 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Σουηδίας, 20/04/2010, σκ. 100.
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ΕΕ38 αλλά αφορά περισσότερο στον αρχικό επαρκή συντονισμό τους με τους θεσμούς
κατά το στάδιο διαπραγμάτευσης και στις επιβλαβείς συνέπειες που έχει ή δύναται να
έχει ως προς τους κοινούς κανόνες της Ένωσης. Συνεπώς, αν συναφθεί μια μεικτή
διεθνής συμφωνία, η Ένωση και τα κράτη μέλη μπορούν να ασκήσουν τις
αρμοδιότητές τους παραλλήλως υπό την προϋπόθεση της υποχρέωσης των δεύτερων
να μη λάβουν μονομερώς ή συλλογικώς και πριν ενημερώσουν αρμοδίως
οποιοδήποτε μέτρο ικανό να επηρεάσει τη συμφωνία ή να μεταβάλει το περιεχόμενό
της ή την εμβέλειά της και επιπλέον δυνητικά να οδηγήσει σε θέσπιση κανόνων
δεσμευτικών για την Ένωση.
Χαρακτηριστική ένδειξη της αυστηρότητας και της σαφήνειας των προεκτεθέντων
διαδικαστικών και ουσιαστικών υποχρεώσεων ακόμη και στον τομέα των
συγκεκριμένων ειδικών συντρεχουσών αρμοδιοτήτων αποτελεί η σχετική κριτική
διακεκριμένων καθηγητών και εξειδικευμένων στο ενωσιακό δίκαιο εξωτερικών
σχέσεων όπως οι Cremona39 και Elsuwege40 οι οποίοι υποστηρίζουν αντιστοίχως ότι
σχεδόν ισοδυναμούν με πλήρη κατάργηση της αρμοδιότητας των κρατών μελών και
ότι δύνανται να γεννούν έννομες συνέπειες που σε μεγάλο βαθμό θεωρούνται
παράδοξες. Στο ίδιο πνεύμα και οι Casteleiro και Larik41 συμπεραίνουν: « Άρα το
καθήκον καλόπιστης συνεργασίας στις εξωτερικές σχέσεις εμφανίζεται πράγματι
αρκετά συχνά ως μια υποχρέωση των κρατών μελών να σωπαίνουν μέχρι να τους
δοθεί ο λόγος από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ».

4. Παραβίαση άρθρου 4 παρ. 3 ΣΕΕ και Κοινή Δήλωση
ΕΕ-Τουρκίας
Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί μια λεπτομερής ανάλυση της συμβατότητας της
Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας με το ανωτέρω αυστηρό και σαφές πλαίσιο κανόνων
που διέπει τη συνύπαρξη των ενωσιακών θεσμών και των κρατών μελών στη διεθνή
σκηνή. Θα αξιοποιηθούν παράλληλα τα νομολογιακά δεδομένα των διατάξεων του
38

Van Elsuwege, P. (2019), “The duty of sincere cooperation and its implications for autonomous
Member State action in the field of external relations” in Varju, M. (ed.) Between compliance and
particularism: Member State interests and European Union law, Cham, Springer, p. 292.
39
Cremona, Μ. (2018), p. 21.
40
Van Elsuwege, P. (2019), p. 296.
41
Casteleiro, A. D. & Larik, J. (2011), “The Duty to Remain Silent: Limitless Loyalty in EU External
Relations?”, European Law Review, Volume 36, Issue 4, p. 539.
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ΔΕΕ στις υποθέσεις Τ-192/16, Τ-193/16 ,Τ-257/16, η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕΤουρκίας (που παραδόξως σχεδόν αγνοήθηκε από το ΔΕΕ στις ανωτέρω υποθέσεις)
και θα ληφθούν υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινής δήλωσης και το
γενικότερο πλαίσιο της κοινής πολιτικής μετανάστευσης. Ειδικότερα, θα εστιάσουμε
στους τομείς που ορίζονται στα στοιχεία α’ και γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 79
ΣΛΕΕ περί διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, της αντιμετώπισης της
παράτυπης μετανάστευσης και της απομάκρυνσης και επαναπατρισμού των
παρανόμως διαμενόντων.
Συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε την περίπτωση Β2 λόγω του γεγονότος ότι η
περίπτωση Β1 περιλαμβάνεται σε αντίστοιχο κεφάλαιο της υπό συγγραφή
διδακτορικής μας διατριβής στο οποίο διερευνάται εις βάθος η στενή σύνδεση του
ρόλου της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας
στην οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των θεσμών της ΕΕ και των
κρατών μελών. Συνοπτικά εδώ αναφέρεται ότι το ανωτέρω κεφάλαιο επιχειρεί να
τεκμηριώσει την παραβίαση και των δύο ανωτέρω αρχών επί τη βάσει της σύναψης
της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας (2013) που ουσιαστικά δεν επιτρέπει στα
κράτη μέλη να συνάψουν συμφωνία ήπιου ή αναγκαστικού δικαίου με την Τουρκία
με όμοιο επιδιωκόμενο πρωτεύοντα σκοπό42.
Στο άρθρο 4 ΣΛΕΕ απαριθμούνται ενδεικτικά οι τομείς των συντρεχουσών
αρμοδιοτήτων της Ένωσης43 με συγκεκριμένη αναφορά στο άρθρο 4 παράγραφο 2
στοιχείο ι’ στον χώρο ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η Ένωση συγκροτεί
χώρο ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης με σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων (άρθρο 67 παρ. 1 ΣΛΕΕ) ενώ εξασφαλίζει την απουσία ελέγχων των
προσώπων στα εσωτερικά σύνορά της και αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς
του ασύλου, της μετανάστευσης, και του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων (άρθρο
67 παρ.2 ΣΛΕΕ). Στο άρθρο 79 ΣΛΕΕ οριοθετείται η ανάπτυξη κοινής
μεταναστευτικής πολιτικής στους τομείς που ορίζονται στην παράγραφο 2 ήτοι: α.
διαχείριση μεταναστευτικών ροών, β. δίκαιη μεταχείριση των κατοίκων τρίτων
χωρών, γ. αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης
42

Wessel, R. A. & Van Vooren, B. (2014), EU External Relations Law: Text, Cases and Materials,
Cambridge, Cambridge University Press, p. 104.
43
Σαχπεκίδου, Ε. (2013), Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 217
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προσώπων44. Η Συνθήκη επίσης απονέμει ρητώς στην Ένωση εξωτερική αρμοδιότητα
να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή στις χώρες καταγωγής ή
προέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών, στο άρθρο 79, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ ενώ η
σχετική διαδικασία προδιαγράφεται από το άρθρο 218 ΣΛΕΕ. Συνάγεται επομένως εκ
του ανωτέρω πλαισίου των Συνθηκών σαφής συντρέχουσα (και όχι αποκλειστική /
περίπτωση Α) εξωτερική αρμοδιότητα στον τομέα της πολιτικής επανεισδοχής και
επιστροφών παρανόμως διαμενόντων.
Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποστηρίξει στο Δικαστήριο ότι η
Ένωση απέκτησε αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα, κατά το δόγμα ERTA στον
ανωτέρω τομέα πολιτικής ή το ΔΕΕ απορρίψει ένα τέτοιο επιχείρημα παρά τη
σημαντική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της στον τομέα της μετανάστευσης, τότε θα
πρέπει να εξεταστεί αν η Κοινή Δήλωση ως μονομερής ενέργεια των κρατών μελών
(σύμφωνα με τις διατάξεις Τ-192/16, Τ-193/16 ,Τ-257/16) παραβιάζει το άρθρο 4 ,
παράγραφος 3 ΣΕΕ. Συνεπώς, στην υπόθεση εργασίας μη αποδοχής από το ΔΕΕ
αποκλειστικής εξωτερικής αρμοδιότητας της Ένωσης και δεδομένης της συμφωνίας
επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας του 2013, το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται ως μεικτή
συμφωνία με κοινή εξωτερική δράση και κοινές υποχρεώσεις έναντι τρίτων μερών.
Παρά το γεγονός της πολυετούς πρακτικής σύναψης τέτοιων συμφωνιών από την
Ένωση εξ ονόματος των κρατών μελών (17 συμφωνίες από το 2002 έως το Μάιο του
2016) 45 χωρίς υπογραφή και κύρωση από τα κράτη μέλη και τη σχετικά πρόσφατη
δραστηριοποίηση της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα, οι εν λόγω συμφωνίες
παραμένουν ουσιαστικώς μεικτού χαρακτήρα46 (η αντίθετη περίπτωση καλύπτεται
στο Β1 ως αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ). Προς επίρρωση του ανωτέρω
ισχυρισμού, στην πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ παραμένει η διατύπωση στο προοίμιο στην οποία
ενθαρρύνεται η παράλληλη δράση πιθανότατα λόγω του πρόσθετου μοχλού επιρροής
που δυνητικά παρέχει κατά τη δύσκολη διαπραγμάτευση: «Υπογραμμίζεται η ανάγκη
για ενωσιακές και διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες για τη
44

Αναγνωστοπούλου Δ. (2012) «Άρθρο 79» σε Β. Χριστιανός, (επ.), Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ, κατ’ άρθρο
ερμηνεία, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 464.
45
Carrera, S., (2016), Implementation of EU Readmission Agreements, Brussels, Springer Open, p. 1.
46
Maresceau, M. (2010), “Typology of mixed agreements” in Hillion, C. & Koutrakos, P. (eds.) Mixed
Agreements Revisited: The EU and its Member States in the World, Oxford, Hart Publishing, p. 28-29.
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διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής. Η διεθνής συνεργασία με τις χώρες
καταγωγής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιστροφής αποτελεί προϋπόθεση για
τη διασφάλιση βιώσιμης επιστροφής»47. Οι λόγοι που οδήγησαν στην καθιέρωση της
ανωτέρω πρακτικής, παρά τις σοβαρές ενστάσεις από τα κράτη μέλη λόγω του
προφανούς

περιορισμού

της

κυριαρχίας

τους48,

μάλλον

άπτονται

κοινών

συμφερόντων και πολιτικών επιλογών αναγνώρισης της προστιθέμενης αξίας των
ενωσιακών συμφωνιών σε όρους επιτάχυνσης των διαδικασιών και βέλτιστης
αποτελεσματικότητας.
Ο μεικτός χαρακτήρας της εξωτερικής δράσης στις συμφωνίες επανεισδοχής
επιβεβαιώνεται περαιτέρω καθώς μετουσιώνεται σε ένα σαφές πλαίσιο συνύπαρξης
με καθορισμένα σχετικά όρια συναφών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των θεσμών
και των κρατών μελών καθώς συνεχίζουν να ενεργούν από κοινού στον συγκεκριμένο
τομέα συντρέχουσας αρμοδιότητας και μετά τη σύναψή τους. Οι εν λόγω συμφωνίες
ως αυτόνοµες και άµεσα εφαρµόσιµες πράξεις επιχειρούν να καθιερώσουν κοινούς
κανόνες και διαδικασίες ώστε να προλαμβάνονται ή να επιλύονται δυνητικές
συγκρούσεις. Εν προκειμένω, η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας49 που
υπογράφηκε τη 16η Δεκεμβρίου 2013 μετά από σχεδόν 10ετή διαπραγμάτευση,
αρχικώς περιλαμβάνει άρθρο στο οποίο προβλέπεται η κατάρτιση σημαντικών
διμερών συμφωνιών με τη μορφή προαιρετικών κυρίως

διμερών εκτελεστικών

Πρωτοκόλλων (άρθρο 20 ΣΕΕΕ) που «.....χρησιµεύουν µόνο ως ενδιάµεσο µέσο
ακόµη και αν έχουν µερικές φορές υποχρεωτικό χαρακτήρα...» και το οποίο έχει ήδη
εφαρμόσει η Γερμανία και η Βουλγαρία με αντίστοιχες συμφωνίες50 / 51.
47

European Commission (2011) “Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL on common standards and procedures in Member States for returning
illegally staying third-country nationals (recast) “,COM(2018) 634 final, 12 Sep 2018,
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-returning-illegally-staying-thirdcountry-nationals-directive-634_en.pdf, p. 11, [πρόσβαση 24/01/2019].
48
Μαγκλιβέρας, Μ. (2018), « Το ζήτημα της επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία
από την Ελλάδα και η νομική φύση της κοινής Δηλώσεως ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016», σε
Νάσκου-Περράκη, Π., Γαϊτενίδης Ν. & Κατσούλης, Σ. (επ.) Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην
Ευρώπη: αναζητώντας δίκαιες ισορροπίες, Αθήνα -Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 225.
49
ΣΥΜΦΩΝΊΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την
επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια / Agreement between the European Union and
Turkey on the readmission of persons residing without authorization OJ L 134/3 7 May 2014OJ L
134/3
7
May
2014.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.134.01.0003.01.ENG, [πρόσβαση 24/01/2019].
50
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρώτη έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην
εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας COM/2016/0231 final, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0231, [πρόσβαση 24/01/2019].
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Επίσης άρθρα για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και διαδικαστικών
εγγυήσεων (Ρήτρα σεβασμού διεθνών συμφωνιών, άρθρο 18 ΣΕΕΕ) και την
υπερίσχυση της ΣΕΕΕ σε βάρος των συγκεκριμένων Πρωτοκόλλων

και

προυπαρχουσών συμφωνιών (άρθρο 21 ΣΕΕΕ) παρά τις εξ αυτών πιθανές
υποχρεώσεις εκ του διεθνούς δικαίου για τα κράτη μέλη. Επιπροσθέτως
προβλέπονται

η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της

Μεικτής

Επιτροπής

Επανεισδοχής μετά τις αναγκαίες εσωτερικές διαδικασίες και η δυνατότητα
τροποποιήσεων της συμφωνίας (άρθρο 19, παρ. 1&2 ΣΕΕΕ) συμφώνως με τις
εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες. Διευκρινιστικώς αναφέρονται ότι τα εκτελεστικά
Πρωτόκολλα δεν δημοσιεύονται, τίθενται σε ισχύ μετά την κοινοποίησή τους στη
Μεικτή Επιτροπή Επανεισδοχής (άρθρο 20, παρ. 2 ΣΕΕΕ) ενώ ρυθμίζουν μεταξύ
άλλων κυρίως θέματα ορισμού των αρμόδιων αρχών, τα σημεία συνοριακής
διέλευσης, τους όρους επιστροφής υπό συνοδεία και τις λεπτομέρειες επανεισδοχής
στο πλαίσιο της ταχείας διαδικασίας.
Σύμφωνα με την υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσης που αναλύθηκαν στη
περίπτωση Β2, και δεδομένων της από 28η Νοεμβρίου 2002 απόφασης
εξουσιοδότησης της Επιτροπής για διαπραγμάτευση πολυμερούς συμφωνίας εξ
ονόματος της ένωσης που σηματοδοτεί την έναρξη συντονισμένης ενωσιακής δράσης
σε διεθνές επίπεδο και της ανωτέρω μεικτής συμφωνίας επανεισδοχής ως το
ενδεδειγμένο διαδικαστικό και θεσμικό πλαίσιο εξωτερικής δράσης, ερωτάται αν τα
28 κράτη μέλη εγκαίρως ενημέρωσαν και διαβουλεύτηκαν με την Επιτροπή πριν τη
σύνταξη της Κοινής Δήλωσης. Είχαν τα κράτη μέλη επί της ουσίας την επιβεβλημένη
διαβούλευση με την Επιτροπή πριν προχωρήσουν στην εν λόγω πιθανώς ασύμβατη
με το συμφέρον της Ένωσης ενέργεια ακόμη και αν αφορούσε έναν απλό πολιτικό
διακανονισμό καθώς άπτονταν ενός κρίσιμου ζητήματος για την Ένωση όπως οι
αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ;
Είχε ενημερωθεί η Επιτροπή μετά από σχετικό αίτημά της πριν ενημερωθεί το ευρύ
κοινό μέσω της Κοινής Δήλωσης για τις πολιτικές δεσμεύσεις των κρατών μελών
51

NOVINITE, (2016), “Bulgaria Ratifies Protocol on EU's Readmission Agreement with Turkey”,
https://www.novinite.com/articles/175066/Bulgaria+Ratifies+Protocol+on+EU%27s+Readmission+Ag
reement+with+Turkey, [πρόσβαση 24/01/2019].
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αναφορικά με την επιστροφή στην Τουρκία όλων των νέων παράτυπων μεταναστών
που φθάνουν στα ελληνικά νησιά μέσω Τουρκίας από τις 20 Μαρτίου 2016
δεδομένης της ανακοίνωσής της από 16η Μαρτίου 2016 «η επιστροφή όλων των
νέων παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα στην Τουρκία
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο..... θα πρέπει να τεθ[εί] σε εφαρμογή το συντομότερο
δυνατό»52; Μήπως υπήρχε ήδη σε εξέλιξη διαπραγμάτευση και πρόθεση απόφασης
για νέα συναφή τροποποίηση της συμφωνίας επανεισδοχής στην αρμόδια Μεικτή
Επιτροπή δεδομένης και της πρόσφατης απόφασης (2/2016) τροποποίησης του
άρθρου 24 παράγραφος 3 ΣΕΕΕ και σύντμησης της προθεσμίας θέσης σε ισχύ
αναφορικώς με την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών53 /

54

; Είχε ενημερωθεί η

Επιτροπή πριν το ευρύ κοινό για τη συνδρομή της στην εφαρμογή της αρχής 1
επιστροφή προς 1 επανεγκατάσταση βάσει της Δήλωσης; Το Δικαστήριο θα
μπορούσε να διαμορφώσει κρίση επί της παραβίασης του άρθρου 4 παράγραφος 3 ως
προς το συναφές καθήκον δράσης αν είχε σαφείς απαντήσεις στα ανωτέρω
ερωτήματα τα οποία θα υποβληθούν και σε συνεντεύξεις και επιστολές κατά τη
σχετική έρευνά μας στα πλαίσια της διατριβής μας.
Σύμφωνα με την υποχρέωση αποχής θα πρέπει να εξετασθεί αν η Κοινή Δήλωση
μεταβάλλει ή δύναται να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή την εμβέλεια των κοινών
κανόνων που θεσπίστηκαν με τη συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας και αν έχει ή
δύναται να έχει επιβλαβείς συνέπειες για την Ένωση γενικότερα. Σημειωτέον εδώ ότι
σύντομα συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη σύνταξη και δημοσιοποίησή της,
επομένως έχουμε τη δυνατότητα του ελέγχου των δυνητικών επιπτώσεών της με
βάση την πραγματική εξέλιξη εφαρμογής της σε αυτό το διάστημα. Αρχικώς, η Κοινή
Δήλωση ακόμη και με τη φύση πολιτικής δέσμευσης δεν μπορούσε να λειτουργήσει
όπως άλλα μη δεσμευτικά εργαλεία ως μοχλός πίεσης η προθάλαμος για τη σύναψη
52

European Commission (2016) “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE
EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL NEXT
OPERATIONAL STEPS IN EU-TURKEY COOPERATION IN THE FIELD OF MIGRATION
“,COM/2016/0166
final,
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0166, [πρόσβαση 24/01/2019].
53
Μαγκλιβέρας, Μ. (2018), σελ. 226.
54
Απόφαση (ΕΕ) 2016/551 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό της θέσης
που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής επανεισδοχής
όσον αφορά εκτελεστικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή, από την 1η Ιουνίου 2016, των άρθρων 4 και 6
της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την
επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια, OJ L 95, 9.4.2016, https://eur-lex.europa.eu/legal
content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.095.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2016:095:TOC, [πρόσβαση
24/01/2019].
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ΣΕΕΕ διότι αυτή προϋπήρχε. Επίσης, έχει ως κύριο επιδιωκόμενο σκοπό τη
διαχείριση

των

μεταναστευτικών

ροών

και

την

καταπολέμηση

της

λαθρομετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, κατά την Επιτροπή55. Συνεπώς
υπάρχει πλήρης σύμπτωση μεταξύ Δήλωσης και ΣΕΕΕ ως προς τον πρωτεύοντα
στόχο τους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επηρεασμού της δεύτερης ενώ εγείρει
ερωτηματικά ως προς τη χρησιμότητα της πρώτης.
Η Δήλωση ως μονομερής ενέργεια των κρατών μελών, ακόμη και ως πολιτικού
διακηρυκτικού χαρακτήρα, προφανώς αποκλίνει της κοινής εξωτερικής δράσης
καθώς παρέκαμψε τη διαδικασία και τις αρμοδιότητες της Μεικτής Επιτροπής
Επανεισδοχής και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της ΕΕ αναφορικά με την
πρόταση και υιοθέτηση τροποποιήσεων της ΣΕΕΕ και τη θέση τους σε ισχύ μετά την
απαραίτητη εσωτερική κύρωση των συμβαλλομένων μερών. Υπονομεύεται έτσι το
νομικό κύρος της ΣΕΕΕ ως τμήμα του ευρύτερου ενωσιακού πλέγματος προστασίας
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ως ένα άρτια οργανωμένο πλαίσιο κοινής δράσης
με αυστηρούς δεσμευτικούς κανόνες και σαφή οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και
προκαλείται συνεπώς γενικότερα έλλειψη ασφάλειας δικαίου.
Πέραν της ανωτέρω αμφισβήτησης της αξιοπιστίας της ενωσιακής πολιτικής
επανεισδοχών, η Κοινή Δήλωση ως νέο μέσο διεθνούς δικαιοπραξίας φαίνεται
επιπλέον να έχει τελικώς την ικανότητα να παράγει έννομα αποτελέσματα,
δεσμευτικά για την ΕΕ και με σημαντικές οικονομικές πτυχές για τον προϋπολογισμό
της56. Πιο συγκεριμένα, στην Κοινή Δήλωση περιλαμβάνεται η εξής ενημερωτική
πολιτική διακήρυξη:
«6) Η ΕΕ, σε στενή συνεργασία με την Τουρκία, θα επισπεύσει περαιτέρω την
εκταμίευση των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν αρχικά εγκριθεί στο πλαίσιο της
διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και θα εξασφαλίσει τη
χρηματοδότηση περαιτέρω έργων για τα πρόσωπα που τελούν υπό προσωρινή
προστασία και έχουν εντοπισθεί με ταχεία συμβολή της Τουρκίας πριν από το τέλος
του Μαρτίου. Ένας πρώτος κατάλογος συγκεκριμένων σχεδίων για τους πρόσφυγες,
55

Μαγκλιβέρας, Μ. (2018), σελ. 228-229.
Idriz, N. (2018), “The EU-Turkey Statement or the ‘Refugee Deal’: The Extra-Legal Deal of
Extraordinary Times?” in Siegel, D. & Nagy, V. (eds.), The Migration Crisis? : Criminalization,
Security and Survival, The Hague, Eleven International Publishing, p. 74.
56
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ιδίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των υποδομών, της διατροφής και
άλλων εξόδων διαβίωσης, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν ταχέως από τη
διευκόλυνση, θα καταρτισθεί από κοινού, εντός μίας εβδομάδας. Όταν θα έχουν
σχεδόν εξαντληθεί οι πόροι αυτοί και υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω
δεσμεύσεις

έχουν

εκπληρωθεί,

η ΕΕ

θα

κινητοποιήσει

συμπληρωματική

χρηματοδότηση της διευκόλυνσης ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος
του 2018»57.

Προγενέστερα είχε θεσπισθεί η «διευκόλυνση», μηχανισμός συντονισμού για τη
διευκόλυνση στήριξης

της

Τουρκίας

για την αντιμετώπιση

των άμεσων

ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αναγκών των προσφύγων, των αρχών και των
τοπικών κοινοτήτων υποδοχής58 η οποία τροποποίηθηκε με νεότερη απόφαση της
Επιτροπής, λίγες μόλις μέρες πριν την επίμαχη Δήλωση59. Στην απόφαση αυτή δε,
εξαφανίσθηκε η λέξη «Ένωση» από το τίτλο της απόφασης καθιστώντας έτσι ασαφή
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων60.
Μολαταύτα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δελτίο τύπου της 29/06/2018 του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε προβλέψει σε σχετικό πρόσφατο άρθρο
του ο Μαγκλιβέρας61, με αφορμή τη συμφωνία των κρατών μελών για την ανωτέρω
χρηματοδότηση με επιπλέον 3 δισεκατομμύρια ευρώ του μηχανισμού της ΕΕ για τους
πρόσφυγες στην Τουρκία , η οποία αποτελούσε ένα από τα σημεία δράσης της
Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας:

57

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016) “Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, 18
Μαρτίου
2016”,
ΔΕΛΤΊΟ
ΤΎΠΟΥ
144/16
18/03/2016,
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf,
[πρόσβαση 24/01/2019].
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Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τον συντονισμό των ενεργειών της Ένωσης
και των κρατών μελών μέσω συντονιστικού μηχανισμού, της διευκόλυνσης στήριξης της Τουρκίας για
τους
πρόσφυγες
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C
407,
https://eur-lex.europa.eu/legal
content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1208%2802%29, [πρόσβαση 24/01/2019].
59
Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους
Πρόσφυγες στην Τουρκία, για την τροποποίηση της απόφασης C(2015) 9500 της Επιτροπής της 24ης
Νοεμβρίου
2015
C/2016/855,
https://eur-lex.europa.eu/legal
content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0216%2801%29, [πρόσβαση 24/01/2019].
60
De Vrieze, J. (2018), The legal nature of the EU-Turkey Statement Putting NF, NG and NM v.
European
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Dissertation,
Ghent
University,
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/479/424/RUG01-002479424_2018_0001_AC.pdf, [πρόσβαση
24/01/2019], pp. 28-29.
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« Η συμφωνία τηρεί τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ δυνάμει της δήλωσης ΕΕΤουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 να καταβάλει δεύτερη δόση ύψους 3 δισ. ευρώ για
τον μηχανισμό για τους πρόσφυγες πριν χρησιμοποιηθούν πλήρως τα 3 δισ. που είχαν
αρχικά εγκριθεί. Επιτρέπει στην Επιτροπή να προετοιμάσει συγκεκριμένα μέτρα
προκειμένου να διαθέσει συμπληρωματικά κονδύλια για πρόσφυγες»62.

Η ανωτέρω συμφωνία προβλέπει ότι τα 2 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ και το υπόλοιπο 1 δισ. από συνεισφορές των κρατών μελών.
Παρά το διαπιστωμένο από το ΔΕΕ φαινόμενο παρείσφρησης ανακριβειών στα
συγκεκριμένα ενημερωτικού τύπου έγγραφα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός
ότι δεν αμφισβητήθηκε η διάθεση των εν λόγω κονδυλίων και το νομιμοποιητικό
πλαίσιο εκτέλεσης αναληφθεισών δεσμεύσεων από κανένα θεσμικό όργανο ή κράτος
μέλος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Επιτροπής των Μόνιμων
Αντιπροσώπων και μετά τη νέα τροποποιητική απόφαση της Επιτροπής63, συνάγεται
ότι αναγνωρίζεται η δεσμευτική υποχρέωση της ΕΕ που απορρέει από τη Δήλωση
παρά τη διαφορετική της ερμηνεία ως προς τη διαδικασία δέσμευσης. Επομένως, η εν
λόγω πρωτοβουλία ακόμη και μόνο πολιτικού χαρακτήρα, όχι μόνον δύνατο να θέσει
αλλά όπως αποδεικνύεται ανωτέρω έθεσε σε κίνηση διαδικασία η οποία κατέληξε σε
μία κατάσταση που έχει συνέπειες για την Ένωση καθώς τη δεσμεύει στην
οικονομικής φύσεως υποχρέωση καταβολής του προαναφερθέντος ποσού από τον
προϋπολογισμό της. Συνεπώς είναι δικαιολογημένο εδώ το συμπέρασμά μας ότι η
Κοινή Δήλωση πιθανότατα αποτελεί παράβαση της υποχρέωσης αποχής που υπέχουν
τα κράτη μέλη από το άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ.
Συνοψίζοντας την προηγηθείσα ανάλυση, διαπιστώνεται

σημαντική πιθανότητα

ασυμβατότητας της αρχής καλόπιστης συνεργασίας με την Κοινή Δήλωση ως προς
τις αυστηρές υποχρεώσεις δράσης και αποχής των κρατών μελών υπό τις
62

European Council (2011) “Μηχανισμός για τους πρόσφυγες στην Τουρκία: τα κράτη μέλη
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248/18
,
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/06/29/facility-for-refugees-in-turkeymember-states-agree-details-of-additional-funding/pdf, [πρόσβαση 24/01/2019].
63
Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τον μηχανισμό για τους πρόσφυγες
στην Τουρκία, για την τροποποίηση της απόφασης C(2015) 9500 της Επιτροπής όσον αφορά τη
συνεισφορά στον μηχανισμό για τους πρόσφυγες στην Τουρκία C/2018/1500, https://eurlex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32018D0321(01), [πρόσβαση 24/01/2019] όπου
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να διασφαλισθεί η συνέχιση του αξιόλογου έργου του μηχανισμού, όπως καθορίσθηκε στη δήλωση
ΕΕ-Τουρκίας»
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συγκεκριμένες περιστάσεις σε όλες τις περιπτώσεις συμφώνως προς τις εκάστοτε
μορφές αρμοδιότητας της ΕΕ ενώ το αντίθετο συμπέρασμα φαίνεται να βρίσκεται σε
νομική ασυμμετρία με την ερμηνευτική προσέγγιση του ΔΕΕ. Προς επίρρωση του εν
λόγω επιχειρήματος και σε απάντηση τυχόν επίκλησης σπουδαίων και απρόβλεπτων
περιστάσεων παρατίθεται η κάτωθι σαφής άποψη του Δικαστηρίου σε αναφορά του
Κουτράκου: «Συναφώς, επιβάλλεται η υπόμνηση ότι οι κανόνες που ρυθμίζουν τον
τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η βούληση των οργάνων της Ένωσης
προβλέπονται από τις Συνθήκες και είναι δεσμευτικοί τόσο για τα κράτη μέλη όσο
και για τα ίδια τα θεσμικά όργανα (αποφάσεις Ηνωμένο Βασίλειο κατά Συμβουλίου,
68/86, EU:C:1988:85, σκέψη 38, και Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, C-133/06,
EU:C:2008:257, σκέψη 54)»64 / 65.

5. Συμπερασματικά σχόλια
Στο παρόν άρθρο αρχικά αναλύθηκε το κείμενο των διατάξεων του ΓΔΕΕ στις
υποθέσεις Τ-192/16, Τ-193/16 ,Τ-257/16 με γνώμονα την ανάδειξη της κρίσης του
ότι συντάκτες της Κοινής Δήλωσης ήταν τα κράτη μέλη, ως υποκείμενα του διεθνούς
δικαίου66, τα οποία έδρασαν συλλογικώς κατά τη διάρκεια της διεθνούς συνόδου
κορυφής της 18ης Μαρτίου 2016 και επαλλήλως ότι ήταν αναρμόδιο να καθορίσει
και να ελέγξει τη νομικής της φύση. Στη συνέχεια διερευνήθηκαν ενδελεχώς, παρά το
δυσπροσδιόριστο περιεχόμενό τους, οι έννοιες της αρχής της καλόπιστης
συνεργασίας και το σχετικό καθήκον στενής συνεργασίας εστιάζοντας στην
εξειδίκευσή τους, επί τη βάσει της συναφούς πιλοτικής νομολογίας του ΔΕΕ, ως
ιδιαίτερες υποχρεώσεις δράσης / συμπεριφοράς και αποχής / αποτελέσματος στον
τομέα εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.
Το βασικό επιχείρημα της ανάλυσής μας συνίσταται στην προσέγγιση ότι οι εν λόγω
υποχρεώσεις συμπεριφοράς και αποτελέσματος των κρατών μελών για διαβούλευση,
ενημέρωση και συντονισμό με τα αρμόδια ενωσιακά όργανα όπως και αποχής από
την ανάληψη μέτρων ικανών να έχουν επιβλαβείς συνέπειες για την Ένωση δεν
64

ΔΕΕ, υπόθεση C‑28/12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
28/04/2015, σκ. 42.
65
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τηρήθηκαν υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις σύνταξης και δημοσιοποίησης της
Δήλωσης. Ειδικότερα, ακόμη και αν η τελευταία θεωρηθεί πράξη ήπιου δικαίου και
ανεξαρτήτως της φύσης της σχετικής ενωσιακής αρμοδιότητας, εν τοις πράγμασι ή
δυνητικά, επηρεάζει τη σχετική συμφωνία επανεισδοχής και οδηγεί σε θέσπιση
δεσμευτικών κανόνων με άμεσο ή μεταγενέστερο αντίκτυπο για την ΕΕ, όπως
τεκμηριώσαμε φιλοδοξούμε επαρκώς στηριζόμενοι στην υπονόμευση του νομικού
κύρους της ΣΕΕΕ και στη νομιμοποιητική βάση της καταβολής των 2 δις από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ στον ενωσιακό μηχανισμό για τους πρόσφυγες στην Τουρκία.
Συνεπώς η διαπίστωση βάσιμης αιτίασης αντλoύμενης από παράβαση του άρθρου 4
παράγραφος 3 από το ΔΕΕ στην περίπτωση προσφυγής επί τη βάσει του άρθρου 258
ΣΛΕΕ καθίσταται πολύ πιθανή κατά την ανωτέρω προσέγγιση.
Οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, δεν έχει
εκκινήσει τις διαδικασίες κατά των 28 κρατών μελών δεν αποτελούν αντικείμενο της
ανάλυσης μας ενώ επαναλαμβάνεται εδώ η ευρεία διακριτική ευχέρεια που διαθέτει
κατά την άσκηση της αποκλειστικής αυτής αρμοδιότητάς της και η δικαστικά
ανέλεγκτη φύση της67. Μολαταύτα, οι συνέπειες της μη άσκησης προσφυγής του
άρθρου 258 ΣΛΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση αναμφισβήτητα θα είναι
σοβαρότερες από απλώς τη μη έκδοση σχετικών διαπιστωτικών αποφάσεων κατά των
28 κρατών μελών, όπως αποφασίστηκε από το ΔΕΕ στις συναφείς προαναφερθείσες
υποθέσεις68. Διότι, φαίνεται να δημιουργείται ένα συνταγματικό κενό69 και ένα
επικίνδυνο προηγούμενο δυνατότητας

παράκαμψης

των διαδικαστικών και

ουσιαστικών εγγυήσεων αλλά και των γενικών αρχών της ενωσιακής συνταγματικής
αρχιτεκτονικής, μέσω proxy υιοθέτησης

ηπίου δικαίου μέτρων70, που επί του

παρόντος εκφεύγει του δικαστικού ελέγχου και δύναται να έχει αποδομητικές
επιπτώσεις71 για την ΕΕ. Αξίζει να αναφερθούν εδώ ως επίλογος σχετικό πρόσφατο
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tweet του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η λογοτεχνικής έμπνευσης
άποψη του Γ.Ε. Mengozzi:
« Σε αυτούς εντός της ΕΕ που μπορεί να πιστεύουν ότι η δράση εκτός των
συμπεφωνημένων κανόνων και η παράκαμψή τους για λόγους βέλτιστης
αποτελεσματικότητας σημαίνει δύναμη, τους λέω: κάνετε λάθος. Σημαίνει αδυναμία.
Σε εκείνους που εργάζονται σκληρά για την υπεράσπιση των Ευρωπαϊκών αξιών, των
ελευθεριών και των δικαιωμάτων μας τους λέω: συνεχίστε να αγωνίζεστε» 72
« Την ώρα που κλείνουν τα σύνορα και υψώνονται τείχη, φρονώ ότι είναι
πρωταρχικής σημασίας τα κράτη μέλη να μην αποφεύγουν τις ευθύνες τους, όπως
αυτές απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης ή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, από το
δίκαιο της δικής τους και της δικής μας Ένωσης» 73.

European Union, Paris 13-15 June 2018, p. 12, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/f1f2a338-11f144b8-81d8-034f29099c28.pdf, [πρόσβαση 24/01/2019]:“disintegration by evading existing law”.
72
Tusk, D. (2019), “To those in the European Union who might think that playing outside the agreed
rules and cutting corners means strength, I say: you are wrong. It means weakness. To those working
hard to defend European values, our freedoms and rights, I say: keep fighting”, 10:55 AM - 10 Jan
2019 https://twitter.com/eucopresident/status/1083437070616588288, [πρόσβαση 24/01/2019].
73
ΔΕΕ, προτάσεις στην υπόθεση C -638/16PPPU X, X κατά État belge, 07/03/2017, σκ. 4.
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