
Ο Βολόντιν υποδεικνύει τρόπους για να διατηρήσουν οι χώρες της ΕΕ την κυριαρχία τους.
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Η κατάργηση της αρχής της λήψης αποφάσεων με βάση την αλληλεγγύη και η κατάργηση του
δικαιώματος βέτο για τα κράτη μέλη της ΕΕ σημαίνει ότι οι απόψεις των μεμονωμένων 
κρατών και των πολιτών τους δεν θα λαμβάνονται πλέον υπόψη. Την άποψη αυτή εξέφρασε 
σήμερα, ο πρόεδρος της Κρατικής Δούμας, Βιατσεσλάβ Βολόντιν.

«Εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα στερηθούν το δικαίωμα ψήφου. Τα κράτη τους θα χάσουν οριστικά την 
κυριαρχία τους. (...) Εάν τα κράτη μέλη της ΕΕ θέλουν σήμερα να διατηρήσουν την κυριαρχία τους 
και να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των πολιτών τους, τους απομένει μόνο μία επιλογή: να 
εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram.

Το εν λόγω ψήφισμα για τη βαθιά μεταρρύθμιση της ΕΕ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις 4 Μαΐου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ενέκρινε ψήφισμα υπέρ της διενέργειας εκ βάθρων 
μεταρρυθμίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Αυτό ανέφερε το RIA Novosti με αναφορά στο 
έγγραφο που κυκλοφόρησε από το ΕΚ, το οποίο εγκρίθηκε μετά από δημόσιες διαβουλεύσεις με 
πολίτες ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο της διάσκεψης «Το μέλλον της Ευρώπης».

Εσείς μπορεί να το πήρατε χαμπάρι, εμείς όμως δεν το πήραμε !!! Οι προτεινόμενες 
μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν αλλαγές στα ιδρυτικά ντοκουμέντα της ΕΕ.

«Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι οι φιλόδοξες και εποικοδομητικές προτάσεις που προέκυψαν από 
τη διάσκεψη απαιτούν αναθεώρηση της Συνθήκης, ιδίως για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη απλότητα, 
διαφάνεια, λογοδοσία και δημοκρατία εντός της ΕΕ», αναφέρεται στη δήλωση.

Ειδικότερα, μεταξύ των εγκεκριμένων προτάσεων περιλαμβάνεται η κατάργηση της αρχής 
της ομόφωνης λήψης σημαντικών αποφάσεων. Κατά τη γνώμη των ευρωβουλευτών, αυτό 
παρεμποδίζει το αποτελεσματικό έργο της ΕΕ.

Επιπλέον, προτείνεται να δοθεί στους ευρωβουλευτές νομοθετική πρωτοβουλία και εξουσίες 
σε θέματα υγείας, ενέργειας, μετανάστευσης και άμυνας. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν προς 
το παρόν ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων.

Για την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων, το ΕΚ θα πρέπει να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις και 
να τις προτείνει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εκπροσωπεί όλες τις χώρες της 
ΕΕ. Μπορεί επίσης να απαιτηθούν εθνικά δημοψηφίσματα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Τον Ιανουάριο του 2022, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος προεδρεύει του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι η Γαλλία θα προτείνει τη μεταρρύθμιση της ζώνης Σένγκεν. 
Κατά την άποψή του, η μεταρρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη για την ενίσχυση των εξωτερικών 
συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της μεταναστευτικής κρίσης.

Προφανώς δεν θέλει ιδιαίτερες ικανότητες ή γνώσεις για να αντιληφθεί κανείς περί τίνος 
πρόκειται.
Δεν συντελείται αυτή τη στιγμή μόνο κάποια συγκεκριμένη - ίσως η χειρότερη - φάση της 
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης του κατ’ ευφημισμόν Ευρωπαϊκού χώρου, άλλωστε σε μια 
τέτοια περίπτωση ακόμη και αυτός ο προσδιορισμός της «ολοκλήρωσης» έχει χάσει το νόημά 



του δεδομένου, ότι η καπιταλιστική ολοκλήρωση, συνεπάγεται κοινωνική και ταξική 
αποδόμηση.
Στη πραγματικότητα η ΕΕ προσαρμόζεται από κάθε άποψη σε συνθήκες πολέμου, ενός 
πολέμου που προφανώς δεν είναι δικός της, δηλαδή των λαών της, αλλά στη προκειμένη 
περίπτωση, ούτε καν του διευθυντηρίου της !!
Συνεπώς αυτή η φθίνουσα επίφαση δημοκρατικότητας, εξαφανίζεται μαζί με τα προσχήματα, 
οι ανισότητες θα κινούνται πλέον σε ανισόπεδα επίπεδα και τα προβλήματα θα παγιωθούν σε 
ένα περιβάλλον, όπου αντί για τη βιώσιμη ανάπυξη προς αποφυγή των κρίσεων, αυτές θα 
συνεχίσουν να αναπτύσονται, ώστε να καταστούν ο ίδιες βιώσιμες !!!
Μιλάμε λοιπόν για το θρίαμβο του Ευρωπαϊκού ιδεώδους, που βασίζεται στον εκκρηκτικο 
συνδυασμό της ευρολαγνείας και της αδράνειας των κοσμο-πολιτών της ΕΕ. 

Ας είναι καλά ο Βολόντιν που μας άνοιξε τα μάτια.
εμείς ομολογούμε ότι χωρίς τη δήλωσή τους δεν θα το είχαμε πάρει χαμπάρι. 


