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Περιεχόμενα
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Τα 7 Θεσμικά όργανα της ΕΕ

1.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Συμβούλιο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τα 4 κυριότερα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ
Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο
(Consilium) και
Συμβούλιο

Θέσεις και συμφέροντα Θέσεις και συμφέροντα Θέσεις και συμφέροντα
των Ευρωπαίων
της Ευρωπαϊκής
των κυβερνήσεων
πολιτών
Ένωσης
751 ευρωβουλευτές, εκ
των οποίων οι 21
Έλληνες.
Αυξήθηκαν οι
αρμοδιότητές του με
την Συνθήκη της
Λισσαβώνας

Κολέγιο των Επιτρόπων:
1 Επίτροπος ανά κράτοςμέλος (28).
Το 2015 Έλληνας
Επίτροπος είναι ο Δ.
Αβραμόπουλος

Βρυξέλλες, Στρασβούργο Βρυξέλλες και
και Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο

Ευρ. Συμβούλιο:
αρχηγοί κυβερνήσεων
και ο Πρόεδρος της
Επιτροπής
Συμβούλιο: οι
υπουργοί ανά τομέα.
Βρυξέλλες και
Λουξεμβούργο

Δικαστήριο της Ευρ. Ένωσης
z

Σύστημα δικαστηρίων (Δικαστήριο, Γενικό Δικαστήριο, Δικαστήριο
Δημόσιας Διοίκησης, ειδικευμένα δικαστήρια)

-

Ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ

-

εξετάζει την νομιμότητα των πράξεων των κυβερνήσεων ή των
ευρωπαϊκών θεσμών

-

ορίζει αποζημιώσεις για πολίτες που αδικούνται από την μηυιοθέτηση των ευρωπαϊκών νόμων από πλευράς των κρατών-μελών

z

Ένας δικαστής ανά κράτος-μέλος για το Δικαστήριο και
τουλάχιστον ένας δικαστής ανά κράτος-μέλος για το Γενικό
Δικαστήριο, ομόφωνος διορισμός από το Συμβούλιο για τα
ειδικευμένα δικαστήρια.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
z

Το πιο πρόσφατο θεσμικό όργανο της ΕΕ (1999,
Φρανκφούρτη).

z

Βασικές του αρμοδιότητες είναι:

-

η νομισματική σταθερότητα στις χώρες του ευρώ
η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ
η συλλογή στατιστικών δεδομένων για την ευρωπαϊκή οικονομία,
και
προπαντός η διατήρηση του πληθωρισμού στο 0-2%, δηλαδή να
μην ακριβαίνουν απότομα ή υπερβολικά τα αγαθά στην Ευρώπη.

-

z

Λειτουργεί κυρίως στα πλαίσια του
ευρωσυστήματος, δηλαδή σε άμεση συνεργασία με
τις κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών του
ευρώ.

Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ
z

Ελέγχει εάν τηρείται πιστά ο προϋπολογισμός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

z

Αποτελείται από έναν πολίτη ανά κράτος-μέλος με
θητεία 6 ετών, ο οποίος απαγορεύεται να ασκεί
παράλληλα άλλο επάγγελμα.

z

Απολύτως ανεξάρτητο από κάθε κυβέρνηση ή άλλο
ευρωπαϊκό θεσμό ή ιδιωτικό παράγοντα.

Πηγές-Βιβλιογραφία
z

«Το δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης - Η
συνθήκη της Λισσαβόνας», Κανελλόπουλος
Παναγιώτης – Εκδόσεις Σάκκουλας (2010)

z

Europedia.moussis.eu – «Ευρωπαϊκή
Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτικές»,
Νίκος Μούσης – Εκδόσεις Παπαζήσης
(2011)

z

Europa.eu – Ο Επίσημος Ιστότοπος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

z

«Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορική εξέλιξη και
πολιτικές για τους πολίτες» – Παναγιώτης
Αλεβαντής,Teachers4Europe
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Ελένη & Αλέξανδρος

