ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

www.cieel.gr

ολίγοις
ημερωτικo δελτιο
Ιανουάριος 2020

Στο παρόν τεύχος:

Συμμετοχή της Γραμματέως του ΚΔΕΟΔ σε Forum της 'Διεθνούς
Διαφάνειας Ελλάδος'
«Ελληνο-βουλγαρικές συζητήσεις: To μέλλον της Ευρώπης»
Συμμετοχή στελεχών του ΚΔΕΟΔ
Στήλη επικαιρότητας Brexit
Η ιστορική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Συμμετοχή της Γραμματέως του ΚΔΕΟΔ
σε Forum της 'Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος'

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, έλαβε χώρα, στην αίθουσα 'Μανώλης
Αναγνωστάκης' του Δήμου Θεσσαλονίκης, forum με θέμα "Why Think Tanks
and Civil Society Matter”, το οποίο συνδιοργάνωσε η 'Διεθνής Διαφάνεια
Ελλάς' με το 'Dukakis Center' του American College of Thessaloniki ('ACT') και
στο οποίο το ΚΔΕΟΔ εκπροσωπήθηκε από την Γραμματέα του, κ. Βιργινία
Τζώρτζη.
Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, και σε άλλες
140 και πλέον πόλεις παγκοσμίως που φιλοξένησαν παρόμοιες εκδηλώσεις με
το ίδιο θέμα στο πλαίσιο του 'Think Tanks and Civil Society Program' του
University of Pennsylvania.
Τις εργασίες του forum, στο οποίο έλαβαν μέρος ΜΚΟ και think tanks με έδρα
ή παρουσία στη Θεσσαλονίκη, συντόνισαν η Δρ. Άννα Δαμάσκου, Πρόεδρος
της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, και ο Dr. David Wisner, Εκτελεστικός Διευθυντής του Dukakis Center του ACT. Η Γραμματέας του ΚΔΕΟΔ, κ. Τζώρτζη,
συμμετείχε στο πρώτο πάνελ με τίτλο: «Θεμελιώδεις Αξίες και Κοινωνία των
Πολιτών».
Η εκδήλωση, που ήταν ανοικτή στο ευρύ κοινό, στόχευε κυρίως στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία των φορέων της Κοινωνίας των
Πολιτών για την προάσπιση θεμελιωδών πολιτικών και κοινωνικών αξιών,
καθώς και στη διασύνδεση της πόλης με ένα παγκόσμιο δίκτυο τέτοιων φορέων.
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To μέλλον της Ευρώπης
Συμμετοχή στελεχών του ΚΔΕΟΔ
Το διήμερο 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2020, έλαβε χώρα στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας η δεύτερη κατά σειρά επιστημονική συνάντηση στο
πλαίσιο των ελληνο-βουλγαρικών συζητήσεις, η οποία ασχολήθηκε με τo
μέλλον της Ευρώπης και συνδιοργανώθηκε από το Public Policy Institute της
Σόφια και το γερμανικό ίδρυμα Hans Seidel Stiftung. Στην συνάντηση συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και νέοι επιστήμονες και των δύο χωρών, Βούλγαροι και
Έλληνες ομιλητές, που προέρχονταν από διαφορετικούς επιστημονικούς
κλάδους (κοινωνιολόγοι, νομικοί, πολιτικοί επιστήμονες, ιστορικοί) και
προσέγγισαν ποικιλοτρόπως ακανθώδη ζητήματα της τρέχουσας ευρωπαϊκής πραγματικότητας, με έμφαση στις
προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των Βαλκανίων.
Εκ μέρους του ΚΔΕΟΔ, προσκλήθηκαν η
Γραμματέας του, κ. Βιργινία Τζώρτζη
που στην εισήγησή της αναφέρθηκε
διεξοδικά στον νεοεισαχθέντα θεσμό
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στην
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και οι κ.κ. Μαρία Σαπαρδάνη
και Έλλη Τσιτσιπά, επιστημονικές συνεργάτιδες που, επίσης, παρουσίασαν
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εισηγήσεις και παρακολούθησαν και τις εργασίες της συνάντησης. Ειδικότερα, η κ. Σαπαρδάνη, ανέπτυξε ζητήματα σχετικά με την ανάγκη για συνοχή και ενιαία εκπροσώπηση της ΕΕ στο πεδίο των εξωτερικών της σχέσεων,
δίδοντας έμφαση στο καθήκον ειλικρινούς
συνεργασίας και στα συνταγματικά όρια που
τίθενται από τη νομολογία του Δικαστηρίου
της ΕΕ. Η κ. Τσιτσιπά ανέλυσε τη συνάρθρωση της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης με
τις αρχές της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ και
της καλόπιστης συνεργασίας, και πάλι υπό το
πρίσμα της πλούσιας νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ.
Η επιστημονική συνάντηση ολοκληρώθηκε με
επιτυχία και με την διατύπωση χρήσιμων συμπερασμάτων για το μέλλον της Ευρώπης
στην αυγή της νέας χιλιετίας, ενώ παράλληλα
εκφράστηκε η ευχή, η πρωτοβουλία που έχει
αναληφθεί για ετήσια συνάντηση επιστημόνων και των δύο χωρών, να καθιερωθεί ως
θεσμός.

Brexit
Η ιστορική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ
Στις 9 Ιανουαρίου 2020, εγκρίθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων, με 330 ψήφους
υπέρ και 231 κατά, το νομοσχέδιο για τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο
εγκρίθηκε και από τη Βουλή των Λόρδων, ενώ, στη συνέχεια, επικυρώθηκε από τη
βασίλισσα Ελισάβετ. Κατόπιν, στις 24 Ιανουαρίου 2020 η Συμφωνία Αποχώρησης
υπογράφηκε από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο και στις 30 Ιανουαρίου 2020 το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την Απόφαση (ΕΕ) 2020/135 “σχετικά με τη σύναψη
της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας
και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατομικής Ενέργειας”, σε συνέχεια της ψηφοφορίας έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε λάβει χώρα στις.29 Ιανουαρίου 2020.
Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την καθορισμένη ημερομηνία αποχώρησης του
Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020.Από εκείνη τη
στιγμή και μετά, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος της ΕΕ και θα
θεωρείται τρίτη χώρα. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποχώρησης του ΗΒ από την
ΕΕ προβλέπει μια μεταβατική περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, που έχει ως στόχο την ομαλή διακοπή των σχέσεων της Βρετανίας με την ΕΕ. Ωστόσο, παρόλο που με
βάση τη συμφωνία η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί μόνον μία φορά μέχρι τα
τέλη του 2022 και παρόλο που η τήρηση των χρονικών ορίων της μεταβατικής περιόδου φαίνεται ως προς το παρόν ανέφικτη, ο Boris Johnson δεν δέχθηκε να συμπεριλάβει αυτή τη διάταξη στο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε.
Η συμφωνία διασφαλίζει την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ένωση και ρυθμίζει όλα τα ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών (των
Ευρωπαίων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και των Βρετανούς που ζουν στις ευρωπαϊκές χώρες), τον δημοσιονομικό διακανονισμό, τη μεταβατική περίοδο, τα πρωτόκολλα για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο και το Γιβραλτάρ, τη διακυβέρνηση και άλλα ζητήματα που άπτονται της αποχώρησης.
Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα
συνεχίσει να εφαρμόζει το ενωσιακό δίκαιο, αλλά δεν θα εκπροσωπείται πλέον στα
θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τέλος, οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα αρχίσουν μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ. Το πλαίσιο αυτής της μελλοντικής σχέσης καθορίστηκε
στην πολιτική διακήρυξη, επί της οποίας είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές τον
Οκτώβριο του 2019.

