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Η Ευρώπη περνϊ μια περύοδο αναταραχών και αβεβαιότητασ. Η μακρϊ χρηματοπιςτωτικό 

και οικονομικό κρύςη που ϊρχιςε τον Σεπτϋμβριο του 2008, οδόγηςε ςε οικονομικό 

ςταςιμότητα, ανεργύα και πολιτικό κατακερματιςμό. Η κρύςη αυτό αποκϊλυψε όχι μόνο τα 

ελλεύμματα ςτο ςχεδιαςμό τησ Οικονομικόσ και Νομιςματικόσ Ένωςησ και τισ αδυναμύεσ 

των θεςμικών οργϊνων τησ ΕΕ, αλλϊ και το ϋλλειμμα δϋςμευςησ για την ευρωπαώκό 

ολοκλόρωςη από οριςμϋνα Κρϊτη  μϋλη τησ ΕΕ. Ωσ αποτϋλεςμα, η Ευρωπαώκό Ένωςη ϋχει 

χϊςει την εμπιςτοςύνη πολλών πολιτών.  

Ταυτόχρονα, η κρύςη ςτισ περιοχϋσ που ςυνορεύουν με την Ευρωπαώκό Ένωςη, από την 

Ουκρανύα ϋωσ τη Μϋςη Ανατολό, αςκεύ αυξανόμενη πύεςη προσ την κατεύθυνςη τησ 

προόδου τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ ςτον τομϋα τησ εξωτερικόσ πολιτικόσ, τησ 

αςφϊλειασ και τησ ϊμυνασ. 

Για να επιβιώςει η Ευρωπαώκό Ένωςη ςτο μϋλλον, πρϋπει να ακολουθόςει τον δρόμο τησ 

κοινωνικόσ ςυνοχόσ και ειρόνησ, τησ ευημερύασ και τησ πολιτικόσ ενότητασ, που θα 

διαςφαλύζεται με την δημοκρατικό διακυβϋρνηςη τησ. Μια ομοςπονδιακό Ευρώπη με 

ιςχυρούσ δημοκρατικούσ θεςμούσ εύναι ο μoναδικόσ τρόποσ για να αντιμετωπιςτούν με 

επιτυχύα αυτϋσ οι προκλόςεισ. Η Ευρώπη δεν θα ενωθεύ, εϊν δεν εύναι δημοκρατικό. Και δεν 

θα εύναι δημοκρατικό, εϊν δεν εύναι μια ομοςπονδύα. 

Η διαδικαςύα οικοδόμηςησ μιασ γνόςιασ ευρωπαώκόσ ομοςπονδιακόσ ϋνωςησ μπορεύ να 

ξεκινόςει ςόμερα από τα Κρϊτη μϋλη τησ ευρωζώνησ, καθώσ και με όποια Κρϊτη ϋχουν 

δεςμευτεύ πραγματικϊ να ενταχθούν ςτο ευρώ.  

Τελικϊ, εύναι ευθύνη αυτών που παύρνουν τισ αποφϊςεισ να λϊβουν όλα τα απαραύτητα 

μϋτρα για την επύλυςη των προβλημϊτων μασ, για να βϊλουν τϊξη ςτισ υποθϋςεισ μασ και 

να αποκαταςτόςουν και πϊλι την εμπιςτοςύνη των πολιτών ςτην ΕΕ. 

Επομϋνωσ, καλούμε τα πολιτικϊ κόμματα, τα μϋλη του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και την 

Ευρωπαώκό Επιτροπό να κϊνουν την ολοκλόρωςη τησ ευρωπαώκόσ ομοςπονδιακόσ ϋνωςησ, 

κεντρικό θϋμα τησ δραςτηριότητϊσ τουσ. Και καλούμε το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο να 

αναπτύξει τισ προτϊςεισ του για τη δομό τησ ομοςπονδιακόσ ϋνωςησ, ςε ςυνεργαςύα με 

εκπροςώπουσ των εθνικών κοινοβουλύων. 
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 Σημείωςη τησ ΕΕΝΟΕ: Η Διακήρυξη αυτή είναι  ςήμερα, ςτισ ςυνθήκεσ τησ μεγάλησ και πολφπλευρησ κρίςησ που 
προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊοφ, πιο επίκαιρη από ποτζ άλλοτε! 
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ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΟΝΣΑ ΣΗΝ ΚΡΙΗ 

Οι φεντεραλιςτϋσ πιςτεύουν ότι μόνο η βαθύτερη δημοςιονομικό ολοκλόρωςη μπορεύ να 

οδηγόςει την Ευρώπη εκτόσ κρύςησ, και να την καταςτόςει ικανό να αξιοποιόςει το 

οικονομικό και δημοκρατικό δυναμικό τησ. Αυτό η νϋα «πολιτεύα» πρϋπει να διαμορφωθεύ 

αρχικϊ από τα Κρϊτη των οπούων το νόμιςμα εύναι ό ςύντομα θα εύναι το ευρώ. 

Σε εθνικό επύπεδο, η δημοςιονομικό πειθαρχύα πρϋπει να ςυνοδεύεται από οικονομικϋσ 

μεταρρυθμύςεισ. Σε ευρωπαώκό και εθνικό επύπεδο πρϋπει να επιτευχθεύ καλύτερη 

ιςορροπύα μεταξύ τησ δημοςιονομικόσ ενοπούηςησ και των επενδύςεων ςτην ανϊπτυξη και 

την απαςχόληςη: η δημοςιονομικό ϋνωςη δεν εύναι βιώςιμη χωρύσ κοινωνικό ςυνοχό και 

δικαιοςύνη. Η αντιμετώπιςη τησ ανεργύασ των νϋων πρϋπει να εύναι η προτεραιότητα μασ. 

Έχει καταςτεύ ςαφϋσ ότι τα αμιγώσ εθνικϊ ςχϋδια ανϊκαμψησ όταν ςε μεγϊλο βαθμό 

αναποτελεςματικϊ. Μόνο δημιουργώντασ τα εργαλεύα και τουσ πόρουσ για κοινό 

ευρωπαώκό οικονομικό, βιομηχανικό και ενεργειακό πολιτικό, μπορούμε να ενιςχύςουμε το 

εμπόριο και την ανταγωνιςτικότητα, να ενθαρρύνουμε την ϋρευνα και την εκπαύδευςη, να 

οικοδομόςουμε διευρωπαώκϊ δύκτυα και να ολοκληρώςουμε την ενιαύα αγορϊ υπηρεςιών. 

Η UEF θεωρεύ θετικό κεκτημϋνο την όδη υπϊρχουςα νομοθεςύα που θα διαςφαλύζει τη 

δημοςιονομικό ευθύνη ςε εθνικό και ευρωπαώκό επύπεδο. Τώρα όμωσ καλούμε την 

ευρωζώνη να προχωρόςει γρόγορα ώςτε να αντιμετωπύςει το βϊροσ του ςυςςωρευμϋνου 

χρϋουσ που καταςτρϋφει κϊθε νϋα ευκαιρύα για πϊρα πολλούσ ευρωπαύουσ πολύτεσ.  

Χρειαζόμαςτε επαρκεύσ  πόρουσ από ευρωπαώκό φορολογύα, και νϋεσ μορφϋσ ϋκδοςησ 

αμιγώσ ευρωπαώκού χρϋουσ  για να χρηματοδοτόςουμε μια ενεργό ευρωπαώκό κοινωνικό 

και οικονομικό πολιτικό. Πρϋπει να αντικαταςτόςουμε τισ ςημερινϋσ ad hoc αιρεςιμότητεσ 

και όρουσ των  πολιτικών τησ ΕΕ, με δημοκρατικϊ νομιμοποιημϋνεσ πολιτικϋσ και μϋτρα. Σε 

αυτϊ θα ςυμπεριλαμβϊνονται και οι αυτόματοι ςταθεροποιητϋσ τησ οικονομύασ, που 

ενιςχύουν την αλληλεγγύη και την ανϊπτυξη ςτο πλαύςιο τησ ευρωπαώκό κοινωνικόσ 

οικονομύασ τησ αγορϊσ, όταν πληρούνται οι προώποθϋςεισ και οι κανόνεσ τησ 

δημοςιονομικόσ ςταθερότητασ και των διαρθρωτικών αλλαγών. 

Αυτϊ τα βόματα απαιτούν τη μετατροπό τησ ευρωζώνησ ςε μια πραγματικό πολιτικό 

Ένωςη. Και εκεύνα τα Κρϊτη που δεν ϋχουν ακόμη ενταχθεύ ςτο ευρώ αλλϊ προτύθενται να 

το πρϊξουν, πρϋπει να ςυνδεθούν όςο το δυνατόν πιο ςτενϊ με αυτόν τη διαδικαςύα 

βαθύτερησ ολοκλόρωςησ. 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ  ΤΝΘΗΚΩΝ 

Η Συνθόκη τησ Λιςςαβόνασ φθϊνει ςτα όρια των αντοχών τησ, υπό την πύεςη τησ 

διαχεύριςησ των διαδοχικών κρύςεων. Η αναθεώρηςό τησ εύναι αναπόφευκτη εϊν η Ένωςη 

θϋλει να υπερβεύ τισ ςημερινϋσ δυςκολύεσ τησ. 
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Για το λόγο αυτό ζητούμε την ϋναρξη των εργαςιών μιασ Συνταγματικόσ Συνϋλευςησ το 

ςυντομότερο δυνατόν. Η Συνϋλευςη θα αποτελεύται από εκπροςώπουσ του Ευρωπαώκού 

Κοινοβουλύου, των εθνικών κοινοβουλύων, καθώσ και από εκπροςώπουσ τησ Επιτροπόσ τησ 

ΕΕ, και των εθνικών κυβερνόςεων. Ωςτόςο, η Συνϋλευςη θα πρϋπει να προςεγγύςει 

ςυςτηματικϊ τα μϋςα ενημϋρωςησ, τα πολιτικϊ κόμματα, την κοινωνύα των πολιτών και την 

κοινό γνώμη με ϊμεςο και αποτελεςματικό τρόπο. Η εντολό τησ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει 

ςαφώσ και το καθόκον επεξόγηςησ  ςτουσ πολύτεσ τησ ΕΕ και αιτιολόγηςησ των 

αποφϊςεων που λαμβϊνει. 

Το θεματολόγιο τησ Συνϋλευςησ πρϋπει να εύναι ανοιχτό, αλλϊ να διαμορφώνεται από μια 

ςυνεκτικό πολιτικό ςτρατηγικό που να βαςύζεται ςτην αναμόρφωςη και την ανανϋωςη τησ 

Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, προσ την κατεύθυνςη τησ ομοςπονδιακόσ Ένωςησ. Αποςτολό τησ 

Συνϋλευςησ θα εύναι να εκπονόςει ϋνα νϋο θεμελιώδη νόμο τησ ΕΕ, που θα μασ παρϋχει μια 

βιώςιμη και δημοκρατικό ρύθμιςη του ςυςτόματοσ διακυβϋρνηςησ τησ Ένωςησ.   

Η νϋα Συνθόκη πρϋπει να ενιςχύςει περαιτϋρω την ικανότητα τησ Ένωςησ να ενεργεύ 

αποτελεςματικϊ τόςο ςτο εςωτερικό τησ, όςο και ςτο εξωτερικό τησ. Πρϋπει να αποτελεύ 

ϋνα ιςχυρό ςυνταγματικό πλαύςιο ςτο οπούο οι κυβερνότεσ και οι νομοθϋτεσ να ϋχουν 

επαρκεύσ αρμοδιότητεσ ώςτε να μπορούν να κϊνουν ςυνεκτικϋσ και αποτελεςματικϋσ 

επιλογϋσ ςχετικϊ με την κατεύθυνςη τησ πολιτικόσ τησ ΕΕ. Τα Κρϊτη μϋλη πρϋπει να 

ςϋβονται τισ αξύεσ και τισ αρχϋσ τησ Ένωςόσ τουσ, και η ΕΕ πρϋπει να εύναι ςε εγρόγορςη και 

να αντιδρϊ αποτελεςματικϊ όταν εμφανύζονται αλλαγϋσ ςτα εθνικϊ ςυντϊγματα που 

απομακρύνονται από αυτϋσ τισ θεμελιώδεισ αξύεσ του Κρϊτουσ δικαύου. 

Χρειϊζεται μια πραγματικό κοινό πολιτικό μετανϊςτευςησ και αςύλου ώςτε να γύνει 

πραγματικότητα ο χώροσ ελευθερύασ, αςφϊλειασ και δικαιοςύνησ τησ ΕΕ. Οι ευθύνεσ για τον 

ϋλεγχο των εξωτερικών ςυνόρων τησ Ένωςησ πρϋπει να μοιρϊζονται δύκαια μεταξύ όλων 

των Κρατών μελών, και τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων αςύλου πρϋπει να 

γύνονται πλόρωσ ςεβαςτϊ.  

Τα προξενικϊ δικαιώματα που θα ςυνοδεύουν την ιθαγϋνεια τησ ΕΕ πρϋπει να ενιςχυθούν, 

καθώσ και να προωθηθούν προξενεύα και προξενικϋσ θϋςεισ τησ ΕΕ. Σε πολύτεσ τησ ΕΕ που 

ζουν ςε ϊλλα κρϊτη τησ ΕΕ, θα πρϋπει να επιτρϋπεται να ϋχουν δικαύωμα ψόφου ςε όλεσ τισ 

εκλογϋσ ςτον τόπο διαμονόσ τουσ. Το πεδύο εφαρμογόσ τησ νομοθεςύασ που ιςχύει ςόμερα 

για την ευρωπαώκό πρωτοβουλύα πολιτών θα πρϋπει να διευρυνθεύ και η εφαρμογό τησ να 

καταςτεύ πιο προςιτό. 

Η Ευρωπαώκό Ένωςη δεν θα γύνει ο παγκόςμιοσ παρϊγοντασ που φιλοδοξεύ να εύναι, εϊν τα 

Κρϊτη τησ δεν αναλϊβουν μια πιο ςοβαρό πολιτικό δϋςμευςη για την ανϊπτυξη κοινόσ 

εξωτερικόσ πολιτικόσ, κοινόσ πολιτικόσ αςφϊλειασ και προςταςύασ του πολύτη. Προσ το 

παρόν, η Ευρώπη  αποτυγχϊνει όχι μόνο να υπεραςπιςτεύ τισ δικϋσ τησ αξύεσ και 

ςυμφϋροντα, αλλϊ και να αξιοποιόςει το μεγϊλο δυναμικό τησ ώςτε να γύνει η αιχμό του 

δόρατοσ μιασ δύκαιησ και βιώςιμησ αντύληψησ ςτισ παγκόςμιεσ υποθϋςεισ. Οι πολύτεσ τησ ΕΕ 

ϋχουν ιςχυρό θϋληςη και δϋςμευςη για την ειρόνη. 

Προκειμϋνου να επιτευχθούν αυτού οι ςτόχοι, η αναθεώρηςη τησ Συνθόκησ θα πρϋπει  να 

διευρύνει τισ αρμοδιότητεσ των ευρωπαώκών θεςμικών οργϊνων όπου εύναι απαραύτητο. 
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ΜΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ 

Το κύριο χαρακτηριςτικό του νϋου θεμελιώδουσ νόμου τησ Ομοςπονδιακόσ ΕΕ θα πρϋπει 

εύναι η δημιουργύα μιασ ομοςπονδιακόσ κυβϋρνηςησ, με ϋναν ιςχυρό Υπουργό Οικονομικών, 

αρμόδιο για τη φορολογικό και οικονομικό πολιτικό τησ Ενωςησ. Η ευρωζώνη θα πρϋπει να 

αποκτόςει τη δικό τησ δημοςιονομικό ικανότητα και πολιτικό, ώςτε να μπορεύ να ςυμβϊλει 

ςτη μακροοικονομικό ςταθεροπούηςη.  

Ο προώπολογιςμόσ τησ ΕΕ θα πρϋπει να χρηματοδοτεύται από πραγματικϊ αυτόνομουσ 

ιδύουσ πόρουσ, όπωσ από φόρουσ επύ των εκπομπών ϊνθρακα ό ςτισ χρηματοπιςτωτικϋσ 

ςυναλλαγϋσ.  Τϋτοιασ φύςησ  ύδιοι πόροι οπούοι, απαλλαγμϋνοι από τα προβλόματα του 

ςημερινού ςυςτόματοσ  των ϊμεςων εθνικών ςυνειςφορών ςτον προώπολογιςμό τησ ΕΕ, θα 

επιτρϋψουν ς’ ϋναν  ομοςπονδιακό πυρόνα με βϊςη την ευρωζώνη να ξεφύγει από την 

παρϊλυςη τησ αντύληψησ περύ «δύκαιησ ανταπόδοςησ» ςε κϊθε εθνικό ειςφορϊ  ςτην ΕΕ, 

μιασ αντύληψησ που βλϋπει εντελώσ λαθεμϋνα την ΕΕ ςαν ϋνα ‘παύγνιο’ μηδενικού 

αθρούςματοσ. 

Η νϋα Συνθόκη πρϋπει να επιτρϋπει την προοδευτικό  αμοιβαιοπούηςη τουλϊχιςτον μϋρουσ 

του κρατικού χρϋουσ εντόσ τησ ευρωζώνησ, υπό αυςτηρϋσ βϋβαια προώποθϋςεισ. Θα πρϋπει 

να ϊρει την απόλυτη απαγόρευςη νομιςματικόσ χρηματοδότηςησ του ελλεύμματοσ, 

διαςφαλύζοντασ παρϊλληλα ότι το ομοςπονδιακό χρϋοσ υπόκειται ςε όρια ςυγκρύςιμα με 

αυτϊ που ιςχύουν για τα Κρϊτη μϋλη. Επιπλϋον, πρϋπει να τροποποιηθούν το ταχύτερο οι 

ιςχύοντεσ κανόνεσ ομοφωνύασ για τισ αποφϊςεισ για τουσ ύδιουσ πόρουσ και για το 

πολυετϋσ δημοςιονομικό πλαύςιο τησ ΕΕ . 

 

ΜΙΑ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Η UEF πιςτεύει ότι η ΕΕ θα επιβιώςει και θα ευημερόςει μόνο με την ενύςχυςη τησ 

ευρωπαώκόσ δημοκρατύασ: ενεργούμε λοιπόν για την ενύςχυςη του ευρωπαώκού δημόςιου 

χώρου, με τουσ πολύτεσ να ςυμμετϋχουν πλόρωσ ςε κϊθε ςτϊδιο τησ ςυνταγματικόσ 

διαδικαςύασ. 

Θα πρϋπει να μεταβιβϊςουμε ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό τισ περιςςότερεσ από τισ  

εκτελεςτικϋσ εξουςύεσ που ϋχει τώρα το Συμβούλιο Υπουργών, τουλϊχιςτον ςτον 

οικονομικό και δημοςιονομικό τομϋα. Έτςι θα  μετατρϋψουμε την Επιτροπό ςε μια 

αναγνωρύςιμη και υπεύθυνη κυβϋρνηςη. Ο αριθμόσ των μελών τησ Επιτροπόσ πρϋπει να 

μειωθεύ, με τα μϋλη τησ να διορύζονται από τον εκλεγμϋνο Πρόεδρο και να επικυρώνονται 

από το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο.  

Τα δύο νομοθετικϊ ςώματα τησ ςημερινόσ ΕΕ, δηλαδό το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο των Υπουργών, πρϋπει να τεθούν ςε ιςότιμη βϊςη. Η ςύνθεςη του Κοινοβουλύου 

θα πρϋπει να καθορύζεται από λογικούσ, διαφανεύσ και κατανοητούσ κανόνεσ βϊςει του 

πληθυςμού των κρατών, τηρώντασ την αρχό τησ φθύνουςασ αναλογικότητασ. Προκειμϋνου 

να δημιουργηθούν πραγματικϊ ευρωπαώκϊ πολιτικϊ κόμματα και να ενιςχυθεύ η ευρωπαώκό 

πολιτικό διϊςταςη, ϋνασ οριςμϋνοσ αριθμόσ βουλευτών του  Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου  θα 
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πρϋπει να εκλϋγεται από μια πανευρωπαώκό εκλογικό περιφϋρεια, μϋςα από διακρατικούσ 

καταλόγουσ υποψηφύων. να αποκτόςει το δικαύωμα ςυναύνεςησ Οι μελλοντικϋσ αλλαγϋσ 

των Συνθηκών και η προςχώρηςη νϋων Κρατών θα πρϋπει να γύνονται μόνον με τη 

ςύμφωνη γνώμη του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου.  

Oι περιοριςμού που ιςχύουν ςόμερα ςτη δικαιοδοςύα του Δικαςτηρύου τησ Ευρωπαώκόσ 

Ενωςησ -ΔΕΕ, θα πρϋπει να αρθούν. Θα πρϋπει να διευκολυνθεύ η πρόςβαςη των ιδιωτών 

ςτο Ευρωπαώκό Δικαςτόριο. 

 

ΜΙΑ ΠΙΟ ΟΤΙΑΣΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ 

Απαιτούνται ευϋλικτεσ και δημοκρατικϋσ διαδικαςύεσ για τισ μελλοντικϋσ τροποποιόςεισ τησ 

Συνθόκησ, οι οπούεσ θα πρϋπει να τύθενται ςε ιςχύ εύτε αφού επικυρωθούν από μια ειδικό 

πλειοψηφύα κρατών και μελών του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου, εύτε εϊν διεξαχθεύ 

πανευρωπαώκό δημοψόφιςμα από την πλειοψηφύα Κρατών μελών και πολιτών. Τϋτοιεσ 

αλλαγϋσ θα ευθυγραμμύςουν την ΕΕ με όλουσ τουσ ϊλλουσ ομοςπονδιακούσ  οργανιςμούσ. 

Τα κρϊτη τησ ΕΕ δεν πρϋπει να λαμβϊνουν τα ομοςπονδιακϊ μϋτρα που προτεύνουμε εδώ 

ενϊντια ςτη βούληςό τουσ. Ταυτόχρονα, όποια κρϊτη δεν θϋλουν την ομοςπονδιακό 

λειτουργύα τησ ΕΕ, δεν θα πρϋπει να μπορούν να διαλϋγουν και να επιλϋγουν αυτό που 

θϋλουν από την ΕΕ, και να απορρύπτουν τα υπόλοιπα. Με ϊλλα λόγια, περιςςότερεσ à la 

carte εξαιρϋςεισ και παρεκκλύςεισ ςτο μϋλλον , θα προκαλϋςουν κύνδυνο  κατακερματιςμού 

του κοινοτικού κεκτημϋνου. Η ανοχό ςτην καιροςκοπύα ςημαύνει απλϊ αποςύνθεςη τησ ΕΕ. 

Προτεύνουμε λοιπόν να δημιουργόςουμε μια νϋα ιδιότητα Κρϊτουσ μϋλουσ που θα εύναι 

διαθϋςιμη ςε κρϊτη που επιλϋγουν να μην ενταχθούν ςτην ομοςπονδιακό Ένωςη τησ 

Ευρώπησ. Η ςυμμετοχό αυτών των Κρατών ςτα θεςμικϊ όργανα τησ Ομοςπονδιακόσ ΕΕ, θα 

εύναι αναγκαςτικϊ περιοριςμϋνη. Θα πρϋπει να απαιτεύται από τα Κρϊτη αυτϊ η ςυνεχόσ 

πύςτη και προςόλωςη ςτισ αξύεσ τησ Ένωςησ, αλλϊ η πολιτικό δϋςμευςη τουσ ςτουσ 

ςτόχουσ και τισ πολιτικϋσ τησ Ομοςπονδιακόσ Ένωςησ θα εύναι μειωμϋνη. Αυτό η νϋα μορφό 

και ιδιότητα Κρϊτουσ μϋλουσ θα αναβϊθμιζε τον ςημερινό Ευρωπαώκό Οικονομικό Χώρο- 

European Εconomic Area,  και θα όταν ανοιχτό ςε όλεσ τισ ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ. 

Εϊν αποδειχθεύ αδύνατο να ςυμφωνόςουν όλα τα ςημερινϊ Κρϊτη μϋλη ςτην αναθεώρηςη 

των Συνθηκών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ προσ αυτόν την κατεύθυνςη, προτρϋπουμε τη 

δημιουργύα μιασ πιο ειδικόσ Συντακτικόσ Συνϋλευςησ, η οπούα θα αποτελεύται από μϋλη των 

εθνικών κοινοβουλύων και του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου, με ςτόχο την προετοιμαςύα και 

τη θϋςπιςη Συντϊγματοσ προσ αυτόν την κατεύθυνςη. Κϊθε εθνικό κοινοβούλιο θα 

προκληθεύ να ςυμμετϊςχει ς’ ϋνα νϋο ξεκύνημα για την Ευρώπη, αλλϊ η Συντακτικό 

Συνϋλευςη θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να ξεκινόςει το ϋργο τησ, ακόμη και αν δεν ϋχουν 

αποφαςύςει όλοι να ςυμμετϊςχουν ςε ϋνα τϋτοιο εγχεύρημα. 

 

 


