
    

  

  

  

  

  

  

  

SSOOUUSS  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN    

DD’’EEMMMMAANNUUEELL  LLEE  RROOYY  LLAADDUURRIIEE  EETT    

GGEEOORRGGEESS--HHEENNRRII  SSOOUUTTOOUU  

  

MMeemmbbrreess  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  ddee  FFrraannccee  

  

EECCOOLLEE  MMIILLIITTAAIIRREE  

  

2255  JJUUIINN  22001111  

  

  

LLEE  FFEEDDEERRAALLIISSMMEE  EENN  EEUURROOPPEE  EETT  AAUUXX  EETTAATTSS--UUNNIISS  

  

BBIILLAANN  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  

  

  

IInntteerrvveennttiioonn    ddee  FFrraannççooiiss  HH..  BBRRIIAARRDD  

  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  VVEERRGGEENNNNEESS  

MMeemmbbrree  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  HHiissttoorriiqquuee  ddee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss  

AAvvooccaatt  aassssoocciiéé  aauupprrèèss  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaatt  eett  ddee  llaa  CCoouurr  ddee  ccaassssaattiioonn  

CCaappiittaaiinnee  ddee  FFrrééggaattee  ddee  llaa  MMaarriinnee  NNaattiioonnaallee  ((RR))  

  

  

  



                    

  

LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddeemmeeuurree,,  aauu  mmooiinnss  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  jjuurriiddiiqquuee,,  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree,,    ll’’uunnee  ddeess  pplluuss  ggrraannddeess  aavveennttuurreess  ddee  ll’’hhuummaanniittéé  ;;  eellllee  pprrooggrreessssee  

ccoonnssttaammmmeenntt    ggrrââccee  àà  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dd’’hhoommmmeess  eett  ddee  ffeemmmmeess  ssoouuvveenntt  hhoorrss  dduu  ccoommmmuunn  ;;  eellllee  aa  

aappppoorrttéé  aauuxx  ppeeuupplleess  eeuurrooppééeennss  llaa  ppaaiixx,,  llaa  pprroossppéérriittéé  eett  llaa  lliibbeerrttéé  ddeeppuuiiss  uunn  ddeemmii--ssiièèccllee..  MMaaiiss  lleess  

EEttaattss--UUnniiss  dd’’EEuurrooppee  qquuee  rrêêvvaaiitt  JJeeaann  MMoonneett  nn’’eexxiisstteenntt  ppaass  eennccoorree  ::  ll’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  ddeemmeeuurree  

ttoouujjoouurrss  àà  ccee  jjoouurr  ddééppoouurrvvuuee  ddee  ttoouuss  lleess  aattttrriibbuuttss  ccllaassssiiqquueess  dd’’uunnee  eennttiittéé  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  rrééppoonnddrree  

aauuxx  ccrriittèèrreess  ddee  llaa  ffoorrmmee  ffééddéérraattiivvee  ::  mmaallggrréé  lleess  pprrooggrrèèss  iinnssttiittuuttiioonnnneellss  rrééaalliissééss  ppaarr  llee  TTrraaiittéé  ddee  

LLiissbboonnnnee,,  eellllee  nnee  ppoossssèèddee  nnii  uunnee  ssttrruuccttuurree  ppoolliittiiqquuee  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffééddéérraall,,  nnii  uunnee  ccaappaacciittéé  

aauuttoonnoommee  dd’’eemmpprruunntt  ppoouurr  ffiinnaanncceerr  lleess  ggrraannddss  pprrooggrraammmmeess  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurree,,  nnii  uunnee  aarrcchhiitteeccttuurree  

jjuurriiddiiqquuee  lluuii  ppeerrmmeettttaanntt,,  mmaallggrréé  uunnee  hhaarrmmoonniissaattiioonn  ffoorrttee  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  EEttaattss--mmeemmbbrreess,,  dd’’aassssuurreerr  

llaa  ssuupprréémmaattiiee  dd’’uunnee  nnoorrmmee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ccoommmmuunnee..  CCee  ddeerrnniieerr  aassppeecctt  eesstt  aassssuurréémmeenntt  cceennttrraall  

ddaannss  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ffééddéérraallee,,  ooùù  llaa  llooii  ffoonnddaammeennttaallee  ttiieenntt  uunnee  ppllaaccee  ddéétteerrmmiinnaannttee..  AA  ccee  jjoouurr,,  

nnoonn  sseeuulleemmeenntt  iill  nn’’eexxiissttee  aauuccuunnee  ccoonnssttiittuuttiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  mmaaiiss  lleess  ccoonnssttiittuuttiioonnss  nnaattiioonnaalleess  ddeess  

vviinnggtt--sseepptt  ppaayyss  mmeemmbbrreess  ccoonnttiinnuueenntt  ddee  bbéénnééffiicciieerr  eenn  pprriinncciippee  dd’’uunnee  pprriimmaauuttéé  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  

ttrraaiittééss,,  eett  bbiieenn  ssûûrr  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ddrrooiitt  ddéérriivvéé,,  qquuii  oonntt  ppeerrmmiiss  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddee  ssee  

rrééaalliisseerr11..    

  

LLaa  ffoorrmmee  ffééddéérraallee  ddee  ttyyppee  aamméérriiccaaiinn  eesstt--eellllee  dd’’aaiilllleeuurrss  ppoossssiibbllee  eett  ssoouuhhaaiittaabbllee  ??    

  

EEnn  rrééaalliittéé,,  lleess  ffééeess  qquuii  ssee  ssoonntt  ppeenncchhééeess  ssuurr  llee  bbeerrcceeaauu  ddee  llaa  nnaattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  eenn  11778877  

nnee  sseerroonntt  pprroobbaabblleemmeenntt  dd’’aauuccuunnee  uuttiilliittéé  ppoouurr  ll’’EEuurrooppee..  CCee  qquuii  ss’’eesstt  pprroodduuiitt  vvooiiccii  pprrèèss  ddee  ddeeuuxx  

ssiièècclleess  eett  ddeemmii  ppoouurr  ccoonnssttiittuueerr  ll’’oossssaattuurree  jjuurriiddiiqquuee  eett  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddee  ttrreeiizzee  ccoolloonniieess  aappppeellééeess  

àà  ddeevveenniirr  uunnee  nnaattiioonn  mmaajjeeuurree  ddaannss  ll’’hhiissttooiirree  dduu  mmoonnddee  rreellèèvvee  ddaavvaannttaaggee  ddee  ll’’  ««  eexxcceeppttiioonnnnaalliissmmee  

aamméérriiccaaiinn  »»  qquuee  dd’’uunnee  mméétthhooddee  nnoorrmmaattiivvee  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’êêttrree  aapppplliiqquuééee  àà  ll’’EEuurrooppee  dduu  XXXXIIèèmmee  

ssiièèccllee..    

  

LL’’EEuurrooppee  ddooiitt  ttrroouuvveerr  ssaa  pprroopprree  vvooiiee,,  ssoonn  mmooddèèllee  ssppéécciiffiiqquuee,,  ddaannss  sseess  pprroopprreess  

cciirrccoonnssttaanncceess  hhiissttoorriiqquueess..  

  

                                                           
1
  



PPoouurr  aauuttaanntt,,  iill  ddeemmeeuurree  uuttiillee  ddee  rrééfflléécchhiirr  aauu  ffééddéérraalliissmmee  eeuurrooppééeenn,,  ddaannss  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  

dduu  ffééddéérraalliissmmee  aamméérriiccaaiinn..  

  

  ««  EE  pplluurriibbuuss  uunnuumm  »»  ::  UUnn  àà  ppaarrttiirr  ddee  pplluussiieeuurrss..    

  

LLaa  ddeevviissee  aamméérriiccaaiinnee  ssaaiissiitt  bbiieenn  ll’’eesssseennccee  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  ffééddéérraallee,,  ffoonnddééee  ssuurr  llaa  

ddiiaalleeccttiiqquuee  ddee  ll’’uunniittéé  eett  ddee  llaa  pplluurraalliittéé  22..  LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  aa  aaddooppttéé  uunnee  ddeevviissee  ssiimmiillaaiirree  ::  ««  IInn  

vvaarriieettaattee  ccoonnccoorrddiiaa  »»  ::  uunniiee  ddaannss  llaa  ddiivveerrssiittéé33,,  ccoommmmee  ppoouurr  ffaaiirree  éécchhoo  àà  cceettttee  tteennssiioonn,,  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  

ppoolliittiiqquuee  mmooddeerrnnee,,  eennttrree  aassppiirraattiioonn  àà  ll’’ééggaalliittéé  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  eett  àà  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  

ddiifffféérreenncceess..  

  

  

  CC’’eesstt  cceerrttaaiinneemmeenntt  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  aamméérriiccaaiinnee  qquuii  aa  oouuvveerrtt  llaa  vvooiiee  aauu  ffééddéérraalliissmmee  

mmooddeerrnnee,,  ffoonnddéé  ssuurr  uunn  mmooddee  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduuaalliissttee,,  eett  iissssuu  dd’’uunnee  aaggrrééggaattiioonn  dd’’ÉÉttaattss  ddiissttiinnccttss..  

LLeess  rraacciinneess  dduu  ffééddéérraalliissmmee  ssoonntt  cceeppeennddaanntt  eeuurrooppééeennnneess  ::  llaa  pphhiilloossoopphhiiee  ccoommpprrééhheennssiivvee  ddee  llaa  

ddiivveerrssiittéé  ddaannss  ll’’uunniittéé  eett  dduu  mmooddee  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eexxiissttee  eenn  EEuurrooppee  ddeeppuuiiss  ll’’AAnnttiiqquuiittéé  ggrreeccqquuee  

aauu  ttrraavveerrss  ddeess  ssyynnœœcciissmmeess,,  eett  ss’’yy  eesstt  ddéévveellooppppéé  jjuussqquu’’aauu  XXIIXXee  ssiièèccllee..      

  

LL’’oorriiggiinnaalliittéé  dd’’uunn  ppoorrttrraaiitt  ccoommppaarréé  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  eett  ddee  ll’’EEuurrooppee  ttiieenntt  àà  ccee  qquuee  ll’’uunn  eett  

ll’’aauuttrree  ssee  ssoonntt  ffoorrggééss,,  aauu  ffiill  dduu  tteemmppss,,  lleeuurr  pprroopprree  ««  ttyyppee  »»  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  iinntteerrééttaattiiqquuee,,  ll’’UUnniioonn  

eeuurrooppééeennnnee  ppuuiissaanntt  ssoonn  iinnssppiirraattiioonn,,  ddaannss  uunnee  cceerrttaaiinnee  mmeessuurree,,  ddaannss  llee  ««  mmooddèèllee  »»  aamméérriiccaaiinn..  

  

LLee  ffééddéérraalliissmmee  eesstt  eenn  ggéénnéérraall  ddééffiinnii  ccoommmmee  uunn  ««  mmooddee  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  rreeppoossee  ssuurr  uunnee  

cceerrttaaiinnee  mmaanniièèrree  ddee  ddiissttrriibbuueerr  eett  dd’’eexxeerrcceerr  llee  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  uunnee  ssoocciiééttéé,,  ssuurr  uunnee  bbaassee  tteerrrriittoorriiaallee44..  »»  UUnnee  

ffééddéérraattiioonn  rreeppoossee  ssuurr  uunnee  ccoonnssttiittuuttiioonn  qquuii  iinnttèèggrree  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  ssééppaarrééeess  ddaannss  uunn  mmêêmmee  

eennsseemmbbllee  jjuurriiddiiqquuee,,  eett  ddééffiinniitt  lleess  pprriinncciippeess  qquuii  ss’’aapppplliiqquueenntt  àà  eelllleess  ::  lleess  pprriinncciippeess  ddee  ssééppaarraattiioonn  

((rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  mmaattiièèrreess  llééggiissllaattiivveess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  oorrddrreess  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt)),,  llee  pprriinncciippee  

dd’’aauuttoonnoommiiee  ((cchhaaqquuee  oorrddrree  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  aauuttoonnoommee))    eettllee  pprriinncciippee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  

iinnssttiittuuttiioonnss  ffééddéérraalleess..  

                                                           
2 In M. MEHEUT (dir.), Le fédéralisme est-il pensable pour une Europe prochaine ? Paris, éd. Kimé, 1994, p. 43. 
3 Cette devise, choisie à l’issue d’un concours organisé à l’occasion du cinquantenaire de la déclaration de 
Robert Schuman, a ensuite été inscrite dans le Traité instituant une Constitution pour l’Europe, en 2004 (l’article 
I-8 du Traité énumérait les différents symboles de l’Union européenne). Après l’échec des référendums français 
et néerlandais en 2005, cette devise a toutefois été conservée et traduite dans les vingt-trois langues officielles de 
l’Union européenne. 
4 Maurice CROISAT, Le fédéralisme dans les démocraties contemporaines, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs », 
3ème éd. 1999. 



  

ÀÀ  ll’’hheeuurree  ooùù  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ttiirreerr  uunn  bbiillaann  eett  ddee  ttrraacceerr  ddeess  ppeerrssppeeccttiivveess  dduu  ffééddéérraalliissmmee  eenn  

EEuurrooppee  eett  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss,,  ddeeuuxx  qquueessttiioonnss  mméérriitteenntt  dd’’êêttrree  ppoossééeess..  

  

LLaa  ««  vvooccaattiioonn  ffééddéérraallee  »»  ddee  ll’’EEuurrooppee,,  aappppeellééee  ddee  lleeuurrss  vvœœuuxx  ppaarr  sseess  ppèèrreess  ffoonnddaatteeuurrss,,  aa--tt--

eellllee  ppéérrii  aavveecc  ll’’éécchheecc  dduu  TTrraaiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  eenn  22000055  ??55    

  

LLaa  ssttrruuccttuurree  ffééddéérraallee  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  ssuurrvviivvrraa--tt--eellllee  àà  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  mmoonnééttaaiirree,,  

ssaannss  pprrééccééddeenntt  ddeeppuuiiss  11992299,,  qquuee  llee  mmoonnddee  ttrraavveerrssee    ??......  

    

SS’’iill  eesstt  vvrraaii  qquuee  ggrrââccee  aauuxx  rraacciinneess  ffééddéérraalleess  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  ll’’EEuurrooppee  aa  rrééuussssii  àà  ffoorrggeerr  

uunn  ffééddéérraalliissmmee  ssuuii  ggeenneerriiss,,  ooùù  llaa  cciittooyyeennnneettéé  eeuurrooppééeennnnee  eesstt  llee  pprreemmiieerr  ppaass  vveerrss  uunn  ffééddéérraalliissmmee  

ppoolliittiiqquuee  ((II)),,  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  cceess  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ffééddéérraalliissmmeess  nnee  ppaarraaiisssseenntt  ttoouutteeffooiiss  ppaass  

ccoommpprroommiisseess  ppaarr  lleess  ccoonnjjoonnccttuurreess  ppoolliittiiqquueess  eett  ééccoonnoommiiqquueess,,  ggrrââccee  àà  llaa  ppeerrmmaanneennccee  dd’’uunn  

ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  ((IIII))..  

  

II..  DDuu  ffééddéérraalliissmmee  aamméérriiccaaiinn  àà  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunn  ««  ffééddéérraalliissmmee  »»  

eeuurrooppééeenn  ssuuii  ggeenneerriiss  

  

DDee  mmaanniièèrree  ccllaassssiiqquuee,,  oonn  ooppèèrree  uunnee  ddiissttiinnccttiioonn  eennttrree  ÉÉttaatt  ffééddéérraall  eett  ÉÉttaatt  uunniittaaiirree,,  

mmêêmmee  ddéécceennttrraalliisséé,,  tteell  llaa  FFrraannccee,,  sseelloonn  lleess  tteerrmmeess  mmêêmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  11eerr  ddee  ssaa  CCoonnssttiittuuttiioonn66))..  AAuu  

sseeiinn  dd’’uunn  ÉÉttaatt  ffééddéérraall,,  ppaarr  nnaattuurree  rrééttiicceenntt  àà  ttoouutt  pprroocceessssuuss  dd’’uunniiffiiccaattiioonn,,  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  cceennttrree  

vveerrss  lleeqquueell  ccoonnvveerrggeerraaiieenntt  lleess  ppoouuvvooiirrss  llooccaauuxx  ffééddéérrééss  eesstt  eexxcclluuee..  

  

EEnn  rrééaalliittéé,,  cceettttee  ddiissttiinnccttiioonn  tteenndd  àà  ss’’eessttoommppeerr  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  ffééddéérraalliissmmee  

vveerrss  uunnee  cceennttrraalliissaattiioonn  ccrrooiissssaannttee  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ffééddéérraall  ccoonnççuu  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunn  vvéérriittaabbllee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  

cceennttrraall  aauu--ddeessssuuss  ddeess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess77..  SSttéépphhaannee  RRiiaallss  ddééffiinniitt  ll’’ÉÉttaatt  ffééddéérraall  ccoommmmee  ééttaanntt,,  ««  ppoouurr  ll’’eesssseennttiieell,,  

cceettttee  ffoorrmmee  dd’’ÉÉttaatt  uunniittaaiirree  ddéécceennttrraalliisséé  »»  88..    

  

                                                           
5 Aristide Briand, alors ministre des affaires étrangères, proposait déjà à la Société des Nations, en septembre 
1929, « une sorte de lien fédéral » entre les peuples européens. Discours cité par Georges SUAREZ, Briand, tome 
6 (1923-1932), Paris, Plon, 1952. 
6 Article 1er de la Constitution  de la Ve République tel qu’issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 : 
« La France est une République indivisible […]. Son organisation est décentralisée. » 
7 Voir Thierry CHOPIN, L’Héritage du fédéralisme ? États-Unis/Europe, éd. Fondation Robert Schuman, coll. 
« Notes de la Fondation Robert Schuman », note n° 8, Paris, mars 2002.  
8 Ibid., p. 11. 



CC’’eesstt  eenn  ccee  sseennss  qquuee  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  ss’’ééccaarrtteenntt  ddeess  ccrriittèèrreess  ttrraaddiittiioonnnneellss  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ffééddéérraall  

((ttoouutt  eenn  eenn  ccoonnsseerrvvaanntt)),,  eett  qquu’’iillss  nnee  ssaauurraaiieenntt,,  ppoouurr  TThhiieerrrryy  CChhooppiinn,,  ccoonnssttiittuueerr  uunn  mmooddèèllee  ppoouurr  

ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..  IIll  nn’’eenn  ddeemmeeuurree  ppaass  mmooiinnss  qquuee  cceellllee--ccii  aa  ppuuiisséé  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  cceerrttaaiinnss  ttrraaiittss  

ddee  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  eett  jjuurriiddiiqquuee  ((AA)),,  ccoonndduuiissaanntt  àà  uunnee  iinnttééggrraattiioonn  pprreessqquuee  aauussssii  

ppoouussssééee  ssuurr  llee  VViieeuuxx  qquuee  ssuurr  llee  NNoouuvveeaauu  CCoonnttiinneenntt  ((BB))..  

  

  

AA..  LLeess  rraacciinneess  aamméérriiccaaiinneess  dduu  ««  ffééddéérraalliissmmee  »»  eeuurrooppééeenn  

  

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  GGuuyy  VVeerrhhooffssttaaddtt99,,  ddaannss  ssoonn  eessssaaii  ddee  22000066  iinnttiittuulléé  LLeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  

dd’’EEuurrooppee1100,,  ééttaabblliissssaaiitt  uunn  ppaarraallllèèllee  eennttrree  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  dd’’AAmméérriiqquuee  eett  ll’’iinnttééggrraattiioonn  

eeuurrooppééeennnnee,,  ppoouurr  eexxpplliiqquueerr  ddaannss  qquueellllee  mmeessuurree  eett  ppoouurr  qquueelllleess  rraaiissoonnss  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  dd’’AAmméérriiqquuee  

ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  uunn  mmooddèèllee  ppoouurr  ll’’EEuurrooppee..    

  

11..  UUnn  dduuaalliissmmee  llééggiissllaattiiff  eett  ggoouuvveerrnneemmeennttaall,,  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  dduu  

ffééddéérraalliissmmee    

  

aa))  UUnn  dduuaalliissmmee  ttrraaddiittiioonnnneell  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  

  

MMaaddiissoonn  ssoouulliiggnnaaiitt,,  ddèèss  11778888,,  llaa  ««  nnaattuurree  mmiixxttee  »»,,  oouu  dduuaalliissttee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  

ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ffééddéérraall1111..  EEnn  eeffffeett,,  llaa  FFééddéérraattiioonn  aamméérriiccaaiinnee  ccoonnssttiittuuee  uunn  oorrddrree  ppoolliittiiqquuee  qquuii  ffaaiitt  

ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  eett  qquuii,,  ppaarr  llàà,,  ssee  ddiissttiinngguuee  ddee  ll’’ÉÉttaatt..  CCoommmmee  llee  rreellèèvvee  TThhiieerrrryy  

CChhooppiinn,,  ««  eennttrree  lleess  ssyyssttèèmmeess  ddee  CCoonnffééddéérraattiioonn  dd’’ÉÉttaattss  eett  dd’’ÉÉttaatt  ffééddéérraall,,  [[lleess  PPèèrreess  ffoonnddaatteeuurrss]]  sseerraaiieenntt  ppaarrvveennuuss  àà  

mmeettttrree  ssuurr  ppiieedd  uunnee  ""rrééppuubblliiqquuee  ccoommppoossééee""  eemmpprruunnttaanntt  àà  llaa  ffooiiss  aauuxx  llooggiiqquueess  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee  eett  ééttaattiiqquuee  »»1122..  

  

LLee  dduuaalliissmmee  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddééccoouullee,,  sseelloonn  MMaauurriiccee  CCrrooiissaatt1133,,  dduu  dduuaalliissmmee  ddeess  

jjuurriiddiiccttiioonnss..  LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffééddéérraall  mmeett  eenn  œœuuvvrree  lleess  llooiiss  vvoottééeess  ppaarr  llee  CCoonnggrrèèss..  PPoouurr  cceellaa,,  iill  

ddiissppoossee  àà  WWaasshhiinnggttoonn  dd’’uunnee  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  eett  dd’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssuurr  

ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree..  CCee  mmooddèèllee  ppeerrmmeett  ppaarr  aaiilllleeuurrss  uunnee  uunniiffiiccaattiioonn  dduu  ddrrooiitt  ffééddéérraall..  

                                                           
9 Guy VERHOFSTADT, Les États-Unis d’Europe, éd. Luc Pire, coll. « Voix politiques », 3 février 2006, 66 p. 
10 Marquant ainsi son attachement aux projets de Victor Hugo, qui appelait à la création des « États-Unis 
d’Europe » lors de son discours d’ouverture du troisième Congrès international de la Paix, à Paris, le 21 août 
1849. 
11 James MADISON, intervention à la Convention de ratification de Virginie, séance du 6 juin 1788, même source 
précitée. 
12 Thierry CHOPIN, L’Héritage du Fédéralisme, op. cit.. 
13 Maurice CROISAT, Le Fédéralisme dans les démocraties contemporaines, op. cit. 



  

LLeess  iinnccoonnvvéénniieennttss  dd’’uunn  tteell  ssyyssttèèmmee  ssoonntt,,  nnoottaammmmeenntt,,  lleess  ppoossssiibbiilliittééss  ddee  dduupplliiccaattiioonn,,  ddee  

ddoouubbllee    eemmppllooii  eett  ddee  ccooûûttss  éélleevvéé,,  ppaarr  eexxeemmppllee  ddaannss  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  iimmppôôttss  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  ooùù  

llee  nniivveeaauu  ffééddéérraall  eett  lleess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  llooccaalleess  ddooiivveenntt  aaggiirr  ddee  ccoonncceerrtt  ddaannss  llee  mmêêmmee  cchhaammpp  

dd’’aaccttiivviittéé,,  aavveecc  ddeess  rriissqquueess  ddee  ccoonnfflliitt  oouu  ddee  ppaarraallyyssiiee  eenn  ccaass  ddee  ddééssaaccccoorrdd..  CC’’ééttaaiitt  aauussssii  llee  ccaass  dduu  

ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé,,  jjuussqquu’’àà  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  22001100……  

  

bb))  LLee  ««  ffééddéérraalliissmmee  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaall  »»  eeuurrooppééeenn  

  

AAccttuueelllleemmeenntt,,  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eesstt  uunnee  UUnniioonn  dd’’ÉÉttaattss  qquuii  rreevvêêtt  uunn  ccaarraaccttèèrree  ffééddéérraall  

eett  qquuii  éévvoolluuee  vveerrss  uunn  nnoouuvveeaauu  ttyyppee  ddee  ffééddéérraalliissmmee  ddoonntt  iill  eesstt,,  sseelloonn  MMaauurriiccee  CCrrooiissaatt,,  ««  ddiiffffiicciillee  ddee  

pprréévvooiirr  llaa  nnaattuurree  »»1144..  EEnn  eeffffeett,,  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ffééddéérraalliissaattiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  ««  eemmpprruunnttee  uunn  cchheemmiinn  iinnvveerrssee  ddee  

cceelluuii  ssuuiivvii  ddaannss  lleess  ffééddéérraattiioonnss  eexxiissttaanntteess  »»..  LLee  ««  mmooddèèllee  »»  eeuurrooppééeenn  nnee  ppeeuutt  ss’’iinnssppiirreerr  qquuee  ddeess  ggrraannddeess  

iiddééeess  dduu  ffééddéérraalliissmmee  aamméérriiccaaiinn  ––  nnoottaammmmeenntt  ppaarrccee  qquuee  llee  tteerrmmee--mmêêmmee  dd’’««  ÉÉttaatt  »»  nnee  rreevvêêtt  ppaass  llee  

mmêêmmee  sseennss  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  eett  eenn  EEuurrooppee,,  ccoonnttiinneenntt  ccoonnssttiittuuéé  dd’’ééttaattss  uunniittaaiirreess  ssééccuullaaiirreess..  DDaannss  llee  

ccaass  eeuurrooppééeenn,,  iill  nn’’aa  jjaammaaiiss  ééttéé  qquueessttiioonn,,  ppoouurr  RRoobbeerrtt  SScchhuummaann,,  ddee  ««  ffuussiioonnnneerr  ddeess  ÉÉttaattss,,  ddee  ccrrééeerr  uunn  

ssuuppeerr  ÉÉttaatt..  »»,,  lloorrss  mmêêmmee  qquuee  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  ««  ffééddéérraattiioonn  ppaarr  aaggrrééggaattiioonn  »»1155..  

  

IIll  eenn  rreessssoorrtt,,  ppoouurr  cceerrttaaiinnss1166,,  uunn  ««  ffééddéérraalliissmmee  àà  ll’’eennvveerrss  »»  aauu  nniivveeaauu  eeuurrooppééeenn,,  qquuii  ccoonnssiissttee  

àà  dd’’aabboorrdd  ttrraannssfféérreerr  lleess  ccoommppéétteenncceess  ééccoonnoommiiqquueess,,  ppuuiiss  lleess  ppoouuvvooiirrss  ppoolliittiiqquueess..  

  

MMaauurriiccee  CCrrooiissaatt  eett  JJeeaann--LLoouuiiss  QQuueerrmmoonnnnee1177  oonntt  ddèèss  lloorrss  ppaarrlléé  dd’’uunn  ««  ffééddéérraalliissmmee  

iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaall  »»  ppoouurr  ddééccrriirree  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..  EEnn  eeffffeett,,  iillss  

nnootteenntt  ll’’eemmpprruunntt  dd’’éélléémmeennttss  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ffééddéérraall  ((pprriimmaauuttéé,,  eeffffeett  ddiirreecctt,,  éélleeccttiioonn  dduu  PPaarrlleemmeenntt  

eeuurrooppééeenn  aauu  ssuuffffrraaggee  uunniivveerrsseell,,  CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee)),,  mmaaiiss  aauussssii  dd’’iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaalliissmmee  aaccccoorrddaanntt  

uunn  rrôôllee  iimmppoorrttaanntt  aauuxx  ÉÉttaattss  ((ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree,,  jjuussttiiccee  eett  aaffffaaiirreess  iinnttéérriieeuurreess,,  rrôôllee  cceennttrraall  dduu  

CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn,,  oorrggaannee  ««  ccoonnffééddéérraall  »»  qquuii  rreepprréésseennttee  lleess  ÉÉttaattss))..    

  

  

  
                                                           

14 Maurice CROISAT, Le fédéralisme en Europe, op. cit. 
15 Robert SCHUMAN, Pour l’Europe, Paris, éd. Nagel, 2000, 3e éd., p. 26. 
16 Maurice CROISAT, Le fédéralisme en Europe, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs », janvier 2010 ; Anne-Cécile ROBERT, 
« Un modèle original : le fédéralisme à l’envers », Cahiers du « Monde diplomatique », cahier spécial sur 
l’Europe archivé le 1er janvier 2006. 
17 Maurice CROISAT et Jean-Louis QUERMONNE, L’Europe et le fédéralisme, Paris, Montchrestien, 2ème éd. 1999, 
pp. 61-142. 



22..  UUnn  ffééddéérraalliissmmee  eeuurrooppééeenn  ««  ssuuii  ggeenneerriiss  »»  

  

aa))  DDaannss  llaa  pprraattiiqquuee,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  ffééddéérraattiioonnss,,  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  nnee  ddiissppoossee  ppaass  

dd’’uunnee  rrééppaarrttiittiioonn  pprréécciissee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eexxcclluussiivveess  aavveecc  lleess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess..  

  

DDeeppuuiiss  11995511,,  lleess  ttrraaiittééss  nnee  ddééffiinniisssseenntt  ppaass  ddeess  mmaattiièèrreess  àà  rréégglleemmeenntteerr,,  mmaaiiss  ddeess  ffoorrmmeess  

dd’’aaccttiioonn  oouu  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  àà  rrééaalliisseerr..  ««  ÀÀ  cceess  ccrriittèèrreess  mmaattéérriieellss  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ;;  iill  ffaauutt  aajjoouutteerr  ddeess  

ccrriittèèrreess  ffoonnccttiioonnnneellss  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  ppoouuvvooiirrss  oouu  dd’’hhaabbiilliittaattiioonnss  ccoonnfféérrééeess  àà  ddeess  oorrggaanneess  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ppaarrttiiccuulliieerrss  

aauu  mmooyyeenn  dd’’iinnssttrruummeennttss  ssppéécciiffiiqquueess  ((ddiirreeccttiivveess,,  rrèègglleemmeennttss  »»1188..  AAiinnssii,,  ll’’eexxaaccttee  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess  

eesstt  ttoouujjoouurrss  uunnee  ssoouurrccee  dd’’iinncceerrttiittuuddee..  

  

MMaaiiss  cceettttee  mméétthhooddee  nn’’aa  ppaass  qquuee  ddeess  ddééssaavvaannttaaggeess..  EEllllee  rrééppoonndd  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  

ppoolliittiiqquuee  mmooddeerrnnee  dduu  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  ((ccff..  iinnffrraa))..  

  

  

bb))  LLeess  vvœœuuxx  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  eeuurrooppééeennss  ddeess  aannnnééeess  22000000  

  

SSii  llee  ffééddéérraalliissmmee  aauu  sseennss  ccllaassssiiqquuee  dduu  tteerrmmee  ddeemmeeuurree  uunnee  qquueessttiioonn  ppoolliittiiqquuee  sseennssiibbllee  

eenn  EEuurrooppee,,  llee  tteerrmmee  eett  llaa  nnoottiioonn  mmêêmmeess  ddee  ffééddéérraalliissmmee  nn’’yy  ssoonntt  pplluuss  gguuèèrree  ddeess  ttaabboouuss1199..  EEnn  

ttéémmooiiggnneenntt  ddiivveerrsseess  iinniittiiaattiivveess  dd’’hhoommmmeess  ppoolliittiiqquueess  ddee  pprreemmiieerr  ppllaann  eeuurrooppééeennss,,  qquuii  vveeuulleenntt  

rraavviivveerr  lleess  vvœœuuxx  ddee  JJeeaann  MMoonnnneett  oouu  RRoobbeerrtt  SScchhuummaann..  AAiinnssii,,  ddaannss  uunn  ddiissccoouurrss  ddee  22000000,,  JJoosscchhkkaa  

FFiisscchheerr  pprréésseennttaaiitt  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  rreeppllaacceerr  aauu  cceennttrree  dduu  ddéébbaatt  ppuubblliicc  llaa  qquueessttiioonn  dduu  ffééddéérraalliissmmee2200..  UUnn  

aann  pplluuss  ttaarrdd,,  llee  CChhaanncceelliieerr  GGeerrhhaarrdd  SScchhrrööddeerr  aa  ffaaiitt  ppoorrtteerr  ssuurr  llee  ffééddéérraalliissmmee  llee  ddéébbaatt  ssuurr  ll’’aavveenniirr  

ddee  ll’’UUnniioonn2211..    

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ddaannss  ll’’oouuvvrraaggee  ccoolllleeccttiiff  LLaa  VViissiioonn  ffééddéérraallee,,  ppuubblliiéé  eenn  22000011  ssoouuss  llaa  ddiirreeccttiioonn  

ddee  RRoobbeerrtt  HHoowwssee  eett  KKaallyyppssoo  NNiiccoollaaiiddiiss,,  lleess  aauutteeuurrss  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ppaarrttaaggeenntt  ttoouuss  

ll’’iiddééee  dd’’uunnee  ffoorrmmee  ddee  ffééddéérraalliissmmee  ddéécceennttrraalliisséé,,  ttrraannssnnaattiioonnaall  ;;  dd’’uunnee  ffééddéérraattiioonn  dd’’ÉÉttaattss--nnaattiioonnss..  IIllss  

vvooiieenntt  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddaavvaannttaaggee  ccoommmmee  uunn  rrééggiimmee  ppoolliittiiqquuee  ««  ppoossttmmooddeerrnnee  

ssuuii  ggeenneerriiss  »»  qquuee  ccoommmmee  uunnee  eennttiittéé  ffaaççoonnnnééee  ssuurr  llee  mmooddèèllee  dduu  ssyyssttèèmmee  ffééddéérraall  aamméérriiccaaiinn..    
                                                           

18 Maurice CROISAT, Le fédéralisme en Europe, op. cit. 
19 Jacques DELORS et Joseph NYE, Préface in Robert HOWSE et Kalypso NICOLAÏDIS (dir.), The Federal Vision – 
Legitimacy and Levels of Governance in the United States and the European Union, éd. Oxford University Press, 
2001. p. XIV. 
20 Joschka FISCHER, « De la Confédération à la Fédération. Réflexion sur la finalité de l’intégration européenne, 
Université d’Humboldt », Berlin, 12 mai 2000. 
21 « Le Monde », 8 mai 2001. 



  

JJaaccqquueess  DDeelloorrss  eett  JJoosseepphh  NNyyee,,  ddaannss  lleeuurr  PPrrééffaaccee  àà  cceett  oouuvvrraaggee,,  lleeuurr  ddoonnnneenntt  dd’’aaiilllleeuurrss  

rraaiissoonn  eenn  éévvooqquuaanntt  ««  uunn  mmooddèèllee  eeuurrooppééeenn  qquuii  ddééffiiee  ttoouutteess  lleess  tteennttaattiivveess  ddee  ccaattééggoorriissaattiioonn  ddaannss  lleess  ccaasseess  

ttrraaddiittiioonnnneelllleess  »»,,  eett  qquuii  aa  bbeessooiinn  ddee  ««  rreennffoorrcceemmeenntt  »»..  

  

SSii  lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  eett  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ssee  ddiissttiinngguueenntt  ppaarr  lleeuurr  ««  mmooddèèllee  »»  ddee  

ffééddéérraalliissmmee,,  lleeuurrss  ddiifffféérreennttss  nniivveeaauuxx  dd’’iinnttééggrraattiioonnss  tteennddeenntt  ttoouutteeffooiiss  àà  ssee  rraapppprroocchheerr..  

  

BB..  DDeess  iinnttééggrraattiioonnss  aapppprroocchhaanntteess  

  

OOnn  nnee  ssaauurraaiitt  ppaarrlleerr  ddee  ««  FFééddéérraattiioonn  »»  àà  pprrooppooss  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  aauu  sseennss  

ccllaassssiiqquuee  dduu  tteerrmmee,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  cceellllee--ccii  nnee  ccoonnnnaaîîtt  ppaass  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ppoolliittiiqquuee2222..  PPoouurrttaanntt,,  

DDaanniieell  JJ..  EEllaazzaarr  ppaarr  dduu  ««  ddéécclliinn  dduu  ppaarraaddiiggmmee  ddee  ll’’ÉÉttaatt--nnaattiioonn  aauu  bbéénnééffiiccee  dd’’aaccccoorrddss  ddee  nnaattuurree  ffééddéérraallee  qquuii  

ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliisseenntt  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ssuupprraannaattiioonnaalleess  eett  lleess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  »»2233……  

  

11..  LLee  pprriinncciippee  ddee  ssuubbssiiddiiaarriittéé  

  

LL’’iiddééee  ddee  ssuuppppllééaannccee  ccoonntteennuuee  ddaannss  llee  pprriinncciippee  ddee  ssuubbssiiddiiaarriittéé  eesstt  ddeevveennuuee  cceennttrraallee  

ddaannss  llaa  tthhééoorriiee  ppoolliittiiqquuee  dduu  ffééddéérraalliissmmee,,  eenn  ccee  qquu’’eellllee  rreettrraaccee  lleess  rraappppoorrttss  eennttrree  UUnniioonn  eett  ÉÉttaattss  

mmeemmbbrreess  ::  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffééddéérraall  nn’’eexxeerrccee  ssoonn  aauuttoorriittéé  qquuee  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ssuurr  lleessqquueellss  

ll’’aauuttoorriittéé  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddeess  ÉÉttaattss  nn’’eesstt  pplluuss  ssuuffffiissaannttee  nnii  eeffffiiccaaccee..  

  

LLee  pprriinncciippee  ddee  ssuubbssiiddiiaarriittéé  ccoonncceerrnnee  llee  rraappppoorrtt  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  ppuubblliiqquueess  eennttrree  eelllleess2244..  

IIll  ddeemmaannddee  aalloorrss  qquuee  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  ««  ddoonntt  llee  rreessssoorrtt  eesstt  pplluuss  llaarrggee  nn’’iinntteerrvviieennnneenntt  qquuee  ppoouurr  ccoommpplléétteerr  

ll’’aaccttiioonn  ddee  cceelllleess  ddoonntt  llee  rreessssoorrtt  eesstt  pplluuss  ééttrrooiitt,,  eett  ppoouurr  rreemmpplliirr  lleess  mmiissssiioonnss  qquuee  cceess  ddeerrnniièèrreess  nnee  ppeeuuvveenntt  rreemmpplliirr..  »»2255  

  

aa))  LLee  pprrééccééddeenntt  aamméérriiccaaiinn  ::  llee  XXee  aammeennddeemmeenntt  àà  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  

  

ÀÀ  ll’’oorriiggiinnee,,  llee  tteexxttee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  iissssuu  dduu  ccoommpprroommiiss  ddee  PPhhiillaaddeellpphhiiee  nnee  pprréévvooyyaaiitt  

ppaass  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  pprréécciissee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eennttrree  ll’’UUnniioonn  eett  lleess  eennttiittééss  ffééddéérrééeess..  LLaa  SSeeccttiioonn  88  ddee  

                                                           
22 Voir Thierry CHOPIN, L’Héritage du fédéralisme ? États-Unis/Europe, éd. Fondation Robert Schuman, coll. 
« Notes de la Fondation Robert Schuman », note n° 8, Paris, mars 2002. 
23 Daniel J. ELAZAR , « From statism to federalism, a paradigm shift » 
24 Philippe BRAULT, Guillaume RENAUDINEAU, François SICARD, Le principe de subsidiarité, Paris, La 
Documentation française, coll. « Les études de la Documentation française », 2005. 
25 Hubert HAENEL et François SICARD, Enraciner l’Europe, Paris, Le Seuil, 2003, p. 145. 



ll’’aarrttiiccllee  PPrreemmiieerr  ppeerrmmeett  dd’’éénnuumméérreerr  lliimmiittaattiivveemmeenntt  lleess  ppoouuvvooiirrss  qquuii  rreellèèvveenntt  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  dduu  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffééddéérraall  ((cc''eesstt--àà--ddiirree  lleess  ppoouuvvooiirrss  dduu  CCoonnggrrèèss)),,  ttaannddiiss  qquuee  llaa  SSeeccttiioonn  1100  dduu  mmêêmmee  

aarrttiiccllee  ffaaiitt  llaa  lliissttee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  qquuii  ssoonntt  rreeffuussééss  aauuxx  ÉÉttaattss  ffééddéérrééss..  CCeeuuxx--ccii  oonntt  aaiinnssii  nnoottaammmmeenntt  

ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  dd’’eennttrreerr  ddaannss  uunnee  ccoonnffééddéérraattiioonn,,  dd’’eennttrraavveerr  ll’’iinnssttaauurraattiioonn  dd’’uunn  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnee  eett  llee  

ccoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall..    

  

EEnn  oouuttrree,,  llee  XXVVIIee  aammeennddeemmeenntt  àà  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aaddooppttéé  eenn  11991133,,  ddoonnnnee  aauu  CCoonnggrrèèss  llee  

ppoouuvvooiirr  ddee  lleevveerr  eett  ddee  ccoolllleecctteerr  ddeess  iimmppôôttss  ssuurr  llee  rreevveennuu,,  ddee  qquueellqquuee  ssoouurrccee  qquu’’iillss  ddéérriivveenntt,,  ssaannss  

rrééppaarrttiittiioonn  ppaarrmmii  lleess  ddiifffféérreennttss  ÉÉttaattss  eett  ssaannss  aauuccuunnee  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ttiirrééee  dduu  rreecceennsseemmeenntt  oouu  dduu  

ddéénnoommbbrreemmeenntt..  

  

TToouutteeffooiiss,,  ddeeuuxx  mmééccaanniissmmeess  jjuurriiddiiqquueess  oonntt  aauuttoorriisséé  ll’’iinnggéérreennccee  ddee  ll’’UUnniioonn,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  

dduu  CCoonnggrrèèss  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss,,  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  rréésseerrvvééeess  aauuxx  ÉÉttaattss  ffééddéérrééss..  IIll  

ss’’aaggiitt,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  qquuii  ddoonnnneenntt  aauu  CCoonnggrrèèss  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ppoouurrvvooiirr  aauu  ««  bbiieenn--êêttrree  

ggéénnéérraall  »»  eett  ddee  ««  ffaaiirree  ttoouutteess  llooiiss  qquuii  sseerroonntt  nnéécceessssaaiirreess  eett  ccoonnvveennaabblleess  »»  ((nneecceessssaarryy  aanndd  pprrooppeerr))  eett,,  

dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  ddee  llaa  tthhééoorriiee  ddeess  ««  ppoouuvvooiirrss  iimmpplliicciitteess  »»2266,,  eexxpplliicciittééee  ppaarr  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee  ddee  llaa  

CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ((ccff..  iinnffrraa))..    

  

  

bb))  EEnn  EEuurrooppee  ::  dduu  TTrraaiittéé  ddee  MMaaaassttrriicchhtt  aauu  TTrraaiittéé  ddee  LLiissbboonnnnee  

  

CC’’eesstt  llee  ttrraaiittéé  ddee  MMaaaassttrriicchhtt,,  ddaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  33  BB,,  qquuii  ppoossee  eexxpplliicciitteemmeenntt  llee  pprriinncciippee  ddee  

ssuubbssiiddiiaarriittéé  ::  ll’’eennjjeeuu  ééttaaiitt  iiccii  ddee  tteemmppéérreerr  ll’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ddee  ll’’UUnniioonn  eett  ddee  ffrreeiinneerr  sseess  

tteennddaanncceess  cceennttrraalliissaattrriicceess  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddeess  iiddeennttiittééss  nnaattiioonnaalleess2277..  

  

LLee  ttrraaiittéé  ddee  LLiissbboonnnnee  cciirrccoonnssccrriitt  ddee  mmaanniièèrree  pplluuss  rreessttrriiccttiivvee  qquuee  nnee  llee  pprréévvooyyaaiitt  llee  

ttrraaiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  llee  cchhaammpp  dd’’aaccttiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn..  IIll  pprréévvooiitt  ll’’iinnsseerrttiioonn  dd’’uunn  aarrttiiccllee  33tteerr2288  ddaannss  llee  

                                                           
26 Théorie entérinée par la jurisprudence de la Cour Suprême, en particulier McCulloch vs Maryland (1819). 
Dans cette affaire, le président Marshall expliqua que « les pouvoirs du gouvernement sont limités, et ne peuvent 
être dépassés, mais nous pensons qu’une saine construction de la Constitution doit placer les moyens par 
lesquels les pouvoirs qu’elle confère peuvent être mis à exécution, à la discrétion de la législation nationale, lui 
permettant de remplir de la façon la plus profitable pour le peuple, les plus hautes tâches qui lui sont assignées. 
Que la fin soit légitime, que ce suit dans la portée de la Constitution, et alors sont constitutionnels tous les 
moyens pleinement adaptés à cette fin, qui sont non pas interdits mais compatibles avec la lettre et l’esprit de la 
Constitution. » 
27 Thierry CHOPIN, L’Héritage du Fédéralisme, op. cit. 
28 Article 3 ter : « 1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes d e 
subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences. 



TTrraaiittéé  ssuurr  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  àà  pprrooppooss  ddeess  pprriinncciippeess  dd’’aattttrriibbuuttiioonn,,  ddee  ssuubbssiiddiiaarriittéé  eett  ddee  

pprrooppoorrttiioonnnnaalliittéé  ;;  uunn  pprroottooccoollee  aannnneexxéé  aauu  ttrraaiittéé  eesstt  dd’’aaiilllleeuurrss  iinnttééggrraalleemmeenntt  ccoonnssaaccrréé  àà  cceess  

pprriinncciippeess  ((ccff..  aannnneexxee))..  

  

  

22..  LL’’iinnttééggrraattiioonn  jjuurriiddiiqquuee  ––  lleess  pprriinncciippeess  dd’’aapppplliiccaabbiilliittéé  ddiirreeccttee  

eett  ddee  pprriimmaauuttéé  eett  llee  rrôôllee  ddeess  ccoouurrss  ssuupprrêêmmeess  

  

aa))  AAuuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  

  

LLeess  ÉÉttaattss  ffééddéérrééss  ssoonntt  aassssoocciiééss  àà  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  ccee  qquuii  

ccoonnssttiittuuee  ««  uunnee  ccoonnddiittiioonn  nnéécceessssaaiirree  ddee  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduurraabbllee  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  

ppoolliittiiqquuee  eett  jjuurriiddiiqquuee  ddeess  ÉÉttaattss  qquuii  eenn  ssoonntt  mmeemmbbrreess..  »»  

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ppuuiissqquuee  ccee  ssoonntt  lleess  iinnddiivviidduuss  eett  nnoonn  lleess  ÉÉttaattss  qquuii  ssoonntt  lleess  ssuujjeettss  ddee  llaa  

FFééddéérraattiioonn,,  llee  ddrrooiitt  ccrréééé  aauu  nniivveeaauu  ffééddéérraall  ss’’aapppplliiqquuee  ddiirreecctteemmeenntt  aauuxx  cciittooyyeennss  ccoommppoossaanntt  ll’’UUnniioonn  

eett  nnoonn  ppaass  aauuxx  ÉÉttaattss,,  ccoommmmee  ccee  sseerraaiitt  llee  ccaass  ddaannss  uunnee  CCoonnffééddéérraattiioonn..  CCeeccii  eesstt  vviissiibbllee  ddèèss  llee  

pprrééaammbbuullee  ddee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  11778877  ::  ««  NNoouuss,,  llee  ppeeuuppllee  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss……  »»  ((««  WWee,,  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  UUnniitteedd  

SSttaatteess……  »»))2299..  CCeettttee  ffoorrmmuullee  ppeerrmmeett  dd’’iiddeennttiiffiieerr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunnee  nnaattiioonn,,  eett  nnoonn  uunn  ssiimmppllee  ttrraaiittéé  

ddee  ccoonnffééddéérraattiioonn..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                    

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres 
lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non 
attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. 
3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, 
l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être 
atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais 
peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. 
Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application 
des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de 
subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole. 
4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. 
Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur 
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.» 
29 « Nous, le Peuple des États-Unis, en vue de former une Union plus parfaite, d'établir la justice, de faire 
régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les 
bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les 
États-Unis d'Amérique ».   



bb))  EEnn  EEuurrooppee    

  

DDee  mmêêmmee  qquu’’aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss,,  llee  ddrrooiitt  ddee  ll’’UUnniioonn  ss’’aapppplliiqquuee  ddiirreecctteemmeenntt  aauuxx  cciittooyyeennss  eett  

nnoonn  aauuxx  ÉÉttaattss,,  ll’’aapppplliiccaabbiilliittéé  ddiirreeccttee  aa  ééttéé  ppoossééee  eenn  pprriinncciippee  eenn  ddrrooiitt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddaannss  ll’’aarrrrêêtt  

CCJJCCEE  55  fféévvrriieerr  11996633,,  VVaann  GGeenndd  EEnn  LLooooss..    

  

LLaa  pprriimmaauuttéé  dduu  ddrrooiitt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  aa  ééttéé  aaffffiirrmmééee  ppoouurr  ssaa  ppaarrtt  ddaannss  ll’’aarrrrêêtt  CCJJCCEE  

11996644,,  CCoossttaa  cc//  EENNEELL  ::  ««  iissssuu  dd’’uunnee  ssoouurrccee  aauuttoonnoommiiee,,  llee  ddrrooiitt  nnéé  dduu  TTrraaiittéé  nnee  ppoouurrrraaiitt,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssaa  nnaattuurree  

ssppéécciiffiiqquuee  oorriiggiinnaallee,,  ssee  vvooiirr  jjuuddiicciiaaiirreemmeenntt  ooppppoosseerr  uunn  tteexxttee  iinntteerrnnee  qquueell  qquu’’iill  ssooiitt  ssaannss  ppeerrddrree  ssoonn  ccaarraaccttèèrree  

ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eett  ssaannss  qquuee  ssooiitt  mmiissee  eenn  ccaauussee  llaa  bbaassee  jjuurriiddiiqquuee  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  eellllee--mmêêmmee..  »»  SSeelloonn  TThhiieerrrryy  

CChhooppiinn3300,,  cceess  aarrrrêêttss  oonntt  ssoouuvveenntt  ééttéé  iinntteerrpprrééttééss  ccoommmmee  ddeess  éélléémmeennttss  eesssseennttiieellss  ddee  llaa  ffééddéérraalliissaattiioonn  

ddee  ll’’UUnniioonn..  

  

  

cc))  LLee  rrôôllee  iinnttééggrraatteeuurr  ddeess  ccoouurrss  ssuupprrêêmmeess  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  eett  eenn  EEuurrooppee  

  

CC’’eesstt  àà  pprrooppooss  ddee  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eennttrree  lleess  nniivveeaauuxx  

ffééddéérraall  eett  ffééddéérréé  qquuee  llee  rrôôllee  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  eesstt  ddeevveennuu  cceennttrraall  ddaannss  ll’’éévvoolluuttiioonn  dduu  

ffééddéérraalliissmmee  aamméérriiccaaiinn..  LLaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eesstt  eenn  eeffffeett  cceellllee  dduu  

ffééddéérraalliissmmee  ppaarr  eexxcceelllleennccee..    

  

OOrr,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ssoouulliiggnnee  MMaauurriiccee  CCrrooiissaatt3311,,  ««  aauu  ppaayyss  qquuii  aa  ddoonnnnéé  nnaaiissssaannccee  aauu  ffééddéérraalliissmmee  

mmooddeerrnnee,,  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  ddeess  llooiiss  nn’’ééttaaiitt  ppaass  pprréévvuu  ppaarr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  »»  GGrrââccee  aauu  ddrrooiitt  ddee  

pprroonnoonncceerr  ll’’iinnccoonnssttiittuuttiioonnnnaalliittéé  dd’’uunnee  llooii  ffééddéérraallee  qquuee  ss’’eesstt  rreeccoonnnnuuee  llaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee  ddèèss  ll’’aarrrrêêtt  

MMaarrbbuurryy  cc//  MMaaddiissoonn  ddee  11880033,,  cceettttee  CCoouurr  aa  ppuu  ddééggaaggeerr  uunnee  jjuurriisspprruuddeennccee  éétteenndduuee  eett  vvaarriiééee  ddoonntt  iill  

eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  ccoonnssiiddéérreerr  sseess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  lleess  rreellaattiioonnss  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  ddee  

ggoouuvveerrnneemmeenntt..    

  

CCeettttee  jjuurriisspprruuddeennccee  rreeppoossee  eenn  ppaarrttiiee  ssuurr  llaa  ddooccttrriinnee  ddiittee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  iimmpplliicciitteess  

((««  iimmpplliieedd  ppoowweerrss  »»))..  EEllllee  rreeccoouurrtt  àà  llaa  ddéédduuccttiioonn  ssuuiivvaannttee  ::  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess  

eexxpplliicciitteess,,  llee  jjuuggee  ddéédduuiitt  ddeess  ppoouuvvooiirrss  iimmpplliicciitteess,,  àà  ssaavvooiirr  ddeess  ccoommppéétteenncceess  nnoouuvveelllleess,,  nnéécceessssaaiirreess  

                                                           
30 Thierry CHOPIN, L’Héritage du Fédéralisme, op. cit. 
31 Maurice CROISAT, Le fédéralisme dans les démocraties contemporaines, op. cit. 



àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ttââcchheess  éénnuumméérrééeess..  CCeettttee  ccoonncceeppttiioonn  aa  ééttéé  ccoonnffiirrmmééee  ddaannss  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee  MMcc  

CCuulllloocchh  cc//  MMaarryyllaanndd  ddee  11881199..  

  

LLaa  tthhééoorriiee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  iimmpplliicciitteess  aa  ppeerrmmiiss  uunnee  eexxtteennssiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess  llééggiissllaattiivveess  

dduu  CCoonnggrrèèss  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss,,  yy  ccoommpprriiss  ddaannss  ddeess  ddoommaaiinneess  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ddeess  ÉÉttaattss..  

AAiinnssii,,  llaa  ccllaauussee  ssuurr  llee  ccoommmmeerrccee  iinntteerrééttaattiiqquuee  àà  ééttéé  éétteenndduuee  àà  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  ééttaattiiqquueess  ppoouuvvaanntt  

aaffffeecctteerr  llee  ccoommmmeerrccee  nnaattiioonnaall,,  qquu’’iill  ss’’aaggiissssee  dd’’aaccttiivviittééss  ccoommmmeerrcciiaalleess,,  iinndduussttrriieelllleess,,  aaggrriiccoolleess……  

DDaannss  ll’’aarrrrêêtt  GGaarrcciiaa  ddee  11998855,,  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  aa  jjuuggéé  qquuee  llee  XXee  aammeennddeemmeenntt  nn’’iimmppoossaaiitt  aauuccuunnee  

lliimmiittee  pprréécciissee  aauuxx  ddéécciissiioonnss  ffééddéérraalleess,,  llaa  CCoouurr  ffaavvoorriissaanntt  aaiinnssii  ll’’eexxtteennssiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess  

ffééddéérraalleess..  MMaaiiss  ddeess  aarrrrêêttss  uullttéérriieeuurrss  oonntt  rrééaaffffiirrmméé  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduuaallee  ((««  dduuaall  

ssoovveerreeiigghhnnttyy  »»))  ((NNeeww  YYoorrkk,,  11999922  ;;  PPrriinnzz,,  11999977))  ccoonntteennuu  ddaannss  llee  XXee  aammeennddeemmeenntt..  

  

DDee  mmêêmmee,,  llaa  CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  eesstt,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee  

ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss,,  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunn  ppuuiissssaanntt  ffaacctteeuurr  dd’’iinnttééggrraattiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee3322..  

  

33..  LL’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee    

  

ÀÀ  ll’’oorriiggiinnee,,  llee  pprroojjeett  eeuurrooppééeenn  eesstt  ddeemmeeuurréé  eesssseennttiieelllleemmeenntt  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaall..  MMaaiiss  

lloorrssqquuee  ll’’iinnssttrruummeennttaalliissaattiioonn  ppaarr  eett  ppoouurr  lleess  ÉÉttaattss  ttrroouuvvee  sseess  lliimmiitteess,,  aalloorrss  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  

eeuurrooppééeennnneess  ssaaiissiisssseenntt  cceettttee  ««  ffeennêêttrree  dd’’ooppppoorrttuunniittéé  »»  ppoouurr  aavvaanncceerr  ssuurr  llaa  vvooiiee  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn..  

DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  ll’’EEuurrooppee  ss’’eesstt  dd’’aabboorrdd  ccoonnssttrruuiittee  ssuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee  ––  eett  iill  

ss’’aaggiissssaaiitt  ddee  rreeccoonnssttrruuiirree  llaa  ppaaiixx  eenn  EEuurrooppee,,  aapprrèèss  llaa  SSeeccoonnddee  GGuueerrrree  MMoonnddiiaallee,,  ppaarr  ll’’ééccoonnoommiiee..  

  

LL’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  ddoonncc,,  aauujjoouurrdd''hhuuii,,  llaa  pplluuss  aabboouuttiiee  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’UUnniioonn  

eeuurrooppééeennnnee,,  aavveecc  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  MMaarrcchhéé  ccoommmmuunn  eett  llaa  mmiissee  eenn  cciirrccuullaattiioonn  dd’’uunnee  mmoonnnnaaiiee  

uunniiqquuee,,  ll’’eeuurroo,,  ddaannss  ddiixx--sseepptt  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  ssuurr  lleess  VViinnggtt--SSeepptt..  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
32 Cf. Mario BETTATI, « Le Law-Making Power de la Cour », in Pouvoirs, n° 48, 1989, pp. 57-70. 



44..  LL’’iinnttééggrraattiioonn  ppoolliittiiqquuee  ((eett  ddéémmooccrraattiiqquuee))  

  

aa))  AAuuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  

  

LLaa  ffééddéérraattiioonn  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  eesstt  uunn  eexxeemmppllee  ddee  ««  ffééddéérraattiioonn  ppaarr  aaggrrééggaattiioonn  »»  ::  lleess  ttrreeiizzee  

aanncciieennnneess  ccoolloonniieess  bbrriittaannnniiqquueess  oonntt  ssee  ssoonntt  rreeggrroouuppééeess  eenn  uunnee  ccoonnffééddéérraattiioonn,,  qquuii  eesstt  eennssuuiittee  

ddeevveennuuee  uunnee  ffééddéérraattiioonn..    

  

LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ÉÉttaattss  aauuxx  iinnssttaanncceess  nnaattiioonnaalleess,,  uunn  pprriinncciippee  cclléé  ((eett  ttrraaddiittiioonnnneell))  dduu  

ffééddéérraalliissmmee,,  ss’’iilllluussttrree  ppaarr  llee  bbiiccaamméérriissmmee  ooùù  llee  SSéénnaatt  iinnccaarrnnee  llee  pprriinncciippee  ffééddéérraall,,  aavveecc  uunnee  

rreepprréésseennttaattiioonn  ééttaattiiqquuee  ééggaallee..  EEllllee  rreeppoossee  ssuurr  uunn  ddoouubbllee  ccoommpprroommiiss  eennttrree  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee  eett  

ll’’aauuttoonnoommiiee  ééttaattiiqquuee..  PPoouurr  MMaauurriiccee  CCrrooiissaatt3333,,  ««  ddaannss  lleeuurr  rrôôllee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  lleess  sséénnaatteeuurrss  ssee  ccoonnssiiddèèrreenntt  

ccoommmmee  lleess  aammbbaassssaaddeeuurrss  pprriivviillééggiiééss  ddee  lleeuurrss  ÉÉttaattss  àà  WWaasshhiinnggttoonn,,  aaffiinn  dd’’eenn  ddééffeennddrree  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss  eett  dd’’eenn  oobbtteenniirr  lleess  

aavvaannttaaggeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  ddaannss  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  llééggiissllaattiivvee..  [[……]]  IIll  eenn  rrééssuullttee  uunn  llooccaalliissmmee  dduu  

CCoonnggrrèèss,,  uunnee  vviissiioonn  ««  ééttaattiiqquuee  »»  ddeess  ppoolliittiiqquueess  nnaattiioonnaalleess  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  mmiinnccee  pprrootteeccttiioonn  ppoouurr  ll’’eexxiisstteennccee  eett  lleess  

ppoouuvvooiirrss  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss  ddeess  ÉÉttaattss..  »»  

  

CCeeccii  ééttaanntt,,  ddeeppuuiiss  llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  dduu  XXIIVVee  aammeennddeemmeenntt  àà  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  

ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss,,  llee  cciittooyyeenn  dd’’uunn  ÉÉttaatt--mmeemmbbrree  eesstt  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  llee  cciittooyyeenn  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn,,  eett  

ll’’UUnniioonn  rreeppoossee  ssuurr  uunnee  ddoouubbllee  aappppaarrtteennaannccee..  

  

OOrr  iill  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ddaannss  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  ddeeppuuiiss  llee  ttrraaiittéé  ddee  MMaaaassttrriicchhtt..  

  

  

bb))  EEnn  EEuurrooppee  

  

••  UUnnee  iinnttééggrraattiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  dduu  mmooiinnss  ppoouurr  lleess  rreellaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess  ddee  

ll’’UUnniioonn  

  

LLee  ttrraaiittéé  ddee  LLiissbboonnnnee  pprréévvooiitt  qquuee  llaa  ddiipplloommaattiiee  ddee  ll’’UUnniioonn  eesstt  iinnccaarrnnééee  ppaarr  uunn  HHaauutt  

rreepprréésseennttaanntt  ppoouurr  lleess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ssééccuurriittéé..  LLee  tteerrmmee  ddee  ««  mmiinniissttrree  ddeess  

AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  »»  pprréévvuu  ppaarr  llee  ttrraaiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  aa  ééttéé  aabbaannddoonnnnéé..  CCee  HHaauutt  rreepprréésseennttaanntt  

ddééttiieenntt  ttoouutteeffooiiss  ddee  vvéérriittaabblleess  pprréérrooggaattiivveess..  DDééssiiggnnéé  ppoouurr  cciinnqq  aannss,,  iill  rreemmpplliitt  lleess  ffoonnccttiioonnss  
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eexxeerrccééeess  jjuussqquu’’iiccii  ppaarr  llee  HHaauutt  rreepprréésseennttaanntt  ppoouurr  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ccoommmmuunnee  eett  

ppaarr  llee  ccoommmmiissssaaiirree  eeuurrooppééeenn  aauuxx  rreellaattiioonnss  eexxttéérriieeuurreess..  IIll  eesstt  ééggaalleemmeenntt  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  

CCoommmmiissssiioonn  eett  pprrééssiiddee  llee  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  IIll  ddiissppoossee  ddee  ssiixx  mmiilllliiaarrddss  

dd’’eeuurrooss  ddee  bbuuddggeett  aannnnuueell..  SSoonn  aaccttiioonn  sseerraa  rreellaayyééee  ppaarr  lleess  112200  ddééllééggaattiioonnss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  

eeuurrooppééeennnnee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  eett  aappppuuyyééee  àà  BBrruuxxeelllleess  ppaarr  uunn  ««  sseerrvviiccee  eexxttéérriieeuurr  ccoommmmuunn  »»  

  

••  LLaa  cciittooyyeennnneettéé,,  rréévvééllaattrriiccee  ddee  llaa  nnaattuurree  ffééddéérraallee  ddee  ll’’UUnniioonn  

eeuurrooppééeennnnee    

  

ÀÀ  pprrooppooss  ddee  ll’’aarrrrêêtt  RRoottttmmaannnn  rreenndduu  ppaarr  llaa  CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee  llee  22  mmaarrss  22001100,,  JJeerreemmyy  

HHeeyymmaannnn  aa  ppuu  ééccrriirree  qquu’’««  AAggiissssaanntt  ccoommmmee  uunn  rréévvééllaatteeuurr,,  llaa  cciittooyyeennnneettéé  ddee  ll’’UUnniioonn  ppaarraaîîtt  ddeevvooiirr  ttéémmooiiggnneerr  ddee  

ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunn  pprroocceessssuuss  ffééddéérraattiiff  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  »»..  CCee  pprroocceessssuuss  ss’’iilllluussttrree  eenn  eeffffeett  

pprriinncciippaalleemmeenntt  ppaarr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  lliieenn  dd’’aappppaarrtteennaannccee..  

  

DDaannss  ssoonn  aarrrrêêtt  GGrrzzeellcczzyykk,,  llaa  CCoouurr  aaffffiirrmmaaiitt  ddééjjàà  llaa  ««  vvooccaattiioonn  »»  dduu  ssttaattuutt  ddee  cciittooyyeenn  ddee  

ll’’UUnniioonn  àà  êêttrree  ««  llee  ssttaattuutt  ffoonnddaammeennttaall  ddeess  rreessssoorrttiissssaannttss  ddeess  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  »»..  CCeettttee  ffoorrmmuullee,,  rreepprriissee  ddaannss  

ll’’aarrrrêêtt  RRoottttmmaannnn,,  ppeeuutt  ffaaiirree  aalllluussiioonn  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  qquuii  aa  mmaarrqquuéé  llaa  cciittooyyeennnneettéé  aamméérriiccaaiinnee  aauu  ccoouurrss  

dduu  XXIIXXee  ssiièèccllee  eett  qquuee  llaa  cciittooyyeennnneettéé  ddee  ll’’UUnniioonn  aauurraaiitt  ééggaalleemmeenntt  vvooccaattiioonn  àà  ccoonnnnaaîîttrree..  MMaaiiss  

ssuurrttoouutt,,  eellllee  mmeett  aauu  jjoouurr  llaa  ddoouubbllee  ddiimmeennssiioonn  ddee  llaa  cciittooyyeennnneettéé  ddee  ll’’UUnniioonn,,  àà  llaa  ffooiiss  vveerrttiiccaallee  eett  

hhoorriizzoonnttaallee..  LLaa  vveerrttiiccaalliittéé  rreennvvooiiee  aauu  lliieenn  ddee  rraattttaacchheemmeenntt  eennttrree  lleess  rreessssoorrttiissssaannttss  ddeess  ÉÉttaattss  

mmeemmbbrreess  eett  ll’’UUnniioonn  ;;  ll’’hhoorriizzoonnttaalliittéé,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ssoouulliiggnnee  JJ..  HHeeyymmaannnn,,  ccoonnffiirrmmee  ««  iimmpplliicciitteemmeenntt  llee  

ccaarraaccttèèrree  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddaannss  llaaqquueellllee  uunn  cciittooyyeenn  ddee  ll’’UUnniioonn  ddooiitt  ssee  ttrroouuvveerr  ppoouurr  bbéénnééffiicciieerr  ddeess  ddrrooiittss  

aattttaacchhééss  àà  ssoonn  ssttaattuutt3344  »»..  ««  BBiieenn  qquuee  rréécceennttee,,  llaa  cciittooyyeennnneettéé  ddee  ll’’UUnniioonn  ppeeuutt  ddoonncc  êêttrree  ccoommpprriissee  ccoommmmee  uunn  ffaacctteeuurr  

dd’’iinnttééggrraattiioonn  »»..  

  

CCeettttee  ffoonnccttiioonn  iinnttééggrraattiivvee  ddee  llaa  cciittooyyeennnneettéé  rreessssoorrtt  dd’’uunnee  ééggaalliittéé  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ppaassssaanntt  

ppaarr  ll’’aassssiimmiillaattiioonn  ddee  ll’’ééttrraannggeerr  ((llee  rreessssoorrttiissssaanntt  dd’’uunn  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree))  aauu  nnaattiioonnaall  ((llee  rreessssoorrttiissssaanntt  

dd’’uunn  aauuttrree  ÉÉttaatt  mmeemmbbrree))..  JJ..  HHeeyymmaannnn  yy  vvooiitt  uunnee  ttrrèèss  nneettttee  ssiimmiilliittuuddee  aavveecc  llee  ssyyssttèèmmee  ffééddéérraall  

aamméérriiccaaiinn  ssuurr  ccee  ppooiinntt..  
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LLeess  ««  mmooddèèlleess  »»  ffééddéérraauuxx  aamméérriiccaaiinnss  eett  eeuurrooppééeennss  nnee  ssaauurraaiieenntt  ttoouutteeffooiiss,,  eenn  cceettttee  

ppéérriiooddee  ddee  ccrriissee  mmoonnddiiaallee,,  ss’’aaffffaaiibblliirr..  AAuu  ccoonnttrraaiirree,,  llee  ««  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  »»  lleeuurr  ddoonnnnee  

ll’’iinnssttrruummeenntt  dd’’uunn  ffééddéérraalliissmmee  rreennoouuvveelléé..  

  

IIII..    IInnssttrruummeennttss  dd’’uunn  ffééddéérraalliissmmee  rreennoouuvveelléé  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  eett  eenn  

EEuurrooppee  

  

AAuuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss,,  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  WWaasshhiinnggttoonn  aa  rreelléégguuéé,,  sseelloonn  cceerrttaaiinnss  

oobbsseerrvvaatteeuurrss,,  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddeess  ÉÉttaattss  aauu  ssttaattuutt  ddee  ssiimmpplleess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  ddee  ddrrooiitt  ppuubblliicc……  EEnn  

tteemmppss  ddee  ccrriissee,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffééddéérraalleess  nnee  sseemmbblleenntt  pplluuss  rrééppoonnddrree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  dduu  mmoonnddee  

mmooddeerrnnee..  DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  oonn  ppeeuutt  ss’’iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  llaa  ccrriissee  oouu  llee  rreennoouuvveeaauu  dduu  ffééddéérraalliissmmee..  

CC’’eesstt  ggrrââccee  aauu  mmééccaanniissmmee  dduu  ««  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  »»  qquuee  ll’’oonn  ppoouurrrraa  ccoonnssttaatteerr  qquu’’aaiinnssii  qquu’’iill  eenn  

ffuutt  aauu  ccoouurrss  dduu  XXXXee  ssiièèccllee,,  iill  eesstt  àà  pprrééddiirree  qquuee  llee  ffééddéérraalliissmmee  jjoouueerraa  eennccoorree  uunn  rrôôllee  aaccttiiff  lloorrss  ddeess  

ccrriisseess  dduu  XXXXIIee  ssiièèccllee  ((AA))..  EEtt  qquuee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  mmaallggrréé  ll’’éécchheecc  dduu  ttrraaiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell,,  

ppoouurrrraa  qquuaanndd  mmêêmmee  eennttrreevvooiirr  uunn  aavveenniirr  ffééddéérraall  ((BB))..  

  

  

AA..  AAccttuuaalliittéé  dduu  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  eenn  tteemmppss  ddee  ccrriissee  

  

AAiinnssii  qquuee  ll’’aa  rreelleevvéé  MMaauurriiccee  CCrrooiissaatt3355,,  llee  ffééddéérraalliissmmee  rreeppoossee,,  àà  ll’’oorriiggiinnee,,  ssuurr  uunnee  

rrééppaarrttiittiioonn  dduuaalliissttee,,  ssttrriiccttee,,  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eett  ddeess  ppoouuvvooiirrss..  MMaaiiss  aauu  ccoouurrss  dduu  XXXXee  ssiièèccllee,,  ccee  

dduuaalliissmmee  aa  éévvoolluuéé  àà  ppaarrttiirr  ddee  pprroocceessssuuss  ddee  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  aauuttoorriittééss  ffééddéérraallee  eett  ffééddéérrééeess,,  vveerrss  uunnee  

ggeessttiioonn  ccoonnjjooiinnttee  ddeess  pprriinncciippaalleess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess,,  ddoonnnnaanntt  nnaaiissssaannccee  àà  uunn  ffééddéérraalliissmmee  

iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaall,,  ddiitt  aauussssii  ««  ccooooppéérraattiiff  »»..  

  

MMaauurriiccee  CCrrooiissaatt  ddééffiinniitt  llee  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  ccoommmmee  ««  uunn  eennsseemmbbllee  ddee  mmooyyeennss  uuttiilliissééss  

sseelloonn  ddeess  mmooddaalliittééss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  àà  cchhaaqquuee  ffééddéérraattiioonn,,  ppoouurr  rrééppoonnddrree  aauuxx  mmuuttaattiioonnss  ddee  nnoottrree  ééppooqquuee  

ssaannss  mmooddiiffiieerr  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  llééggiissllaattiivveess  eett  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt..  »»    

  

IIll  ssee  ccoonnccrrééttiissee  ppaarr  ddeess  aaccccoorrddss  eennttrree  ggoouuvveerrnneemmeennttss..  DDee  llaa  ssoorrttee,,  ««  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddee  llaa  

cchhaarrppeennttee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  uunnee  ccoonncceeppttiioonn  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess  ssee  mmeett  eenn  ppllaaccee  

mmaallggrréé  llaa  ssééppaarraattiioonn  ddeess  ddoommaaiinneess  ddee  jjuurriiddiiccttiioonn  »»..  DDee  nnooss  jjoouurrss,,  ll’’iinntteerrddééppeennddaannccee  ss’’eexxpprriimmee  eenn  tteerrmmeess  
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ddee  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  eett  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ddéécciissiioonnss  

ccoonnjjooiinntteess..  

  

11..  NNaaiissssaannccee  dduu  ccoonncceepptt  ddee  ««  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  »»  ssoouuss  llee  

NNeeww  DDeeaall  

  

aa))  CCoonnttoouurrss  dduu  ccoonncceepptt  

  

LL’’eexxpprreessssiioonn  ddee  ««  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  »»  aa  ééttéé  ééllaabboorrééee  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  ddaannss  llee  

ccoonntteexxttee  dduu  NNeeww  DDeeaall,,  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  FFrraannkklliinn  DD..  RRoooosseevveelltt  qquuii  aa  mmuullttiipplliiéé  lleess  

pprrooggrraammmmeess  nnaattiioonnaauuxx  eett  lleess  ssuubbvveennttiioonnss  ffééddéérraalleess  aauuxx  ÉÉttaattss  aaffiinn  ddee  jjuugguulleerr  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  

eett  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  ddééttrreesssseess  ssoocciiaalleess..  LLaa  CCoouurr  SSuupprrêêmmee,,  aavvaanntt  lleess  éélleeccttiioonnss  ddee  11993366,,  aavvaaiitt  dd’’aabboorrdd  

ddééccllaarréé  lleess  qquuiinnzzee  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  llooii  aannttiiccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess  ddaannss  uunnee  ddéécciissiioonn  NNeeww  DDeeaall,,  SScchheecchhtteerr  

vvss  UUnniitteedd  SSttaatteess  ddee  11993355  ::  ppoouurr  llaa  CCoouurr,,  lleess  mmeessuurreess  ddéécciiddééeess  ppaarr  RRoooosseevveelltt  oouuttrreeppaassssaaiieenntt  lleess  

ccoommppéétteenncceess  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ffééddéérraall..    

  

PPuuiiss,,  àà  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  ttrrèèss  llaarrggee  vviiccttooiirree  éélleeccttoorraallee  dduu  PPrrééssiiddeenntt,,  lleess  jjuuggeess  ddee  llaa  CCoouurr  

ssuupprrêêmmee,,  aappppeellééss  àà  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  llee  sseeccoonndd  NNeeww  DDeeaall  ((mmeessuurreess  aaddooppttééeess  eennttrree  11993355  eett  11993366))  eett  

ssoouuss  llaa  pprreessssiioonn  ppooppuullaaiirree,,  oonntt  ttoottaalleemmeenntt  rreennvveerrsséé  lleeuurr  jjuurriisspprruuddeennccee  eett  ddééccllaarréé  qquuee  lleess  mmeessuurreess  

rreennttrraaiieenntt  bbiieenn  ddaannss  llee  cchhaammpp  ddee  ccoommppéétteenncceess  ddee  ll’’ÉÉttaatt  ffééddéérraall  ((NNaattiioonnaall  LLaabboorr  RReellaattiioonnss  BBooaarrdd  vvss..  

CChhaarrlleess  LLaauugghhlliinn  CCoo,,  11993377))..  

  

AAffiinn  ddee  rrééppoonnddrree  aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  dd’’uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ccrriissee,,  nnaattiioonnaallee  oouu  

iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  lleess  ddeeuuxx  oorrddrreess  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  vvoonntt  êêttrree  aappppeellééss  àà  ccooooppéérreerr  ««  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  pplluuss  

ééttrrooiittee  eett  nnoouuvveellllee  »»..  LLeess  pprréémmiisssseess  dduu  ssoouuttiieenn  ffiinnaanncciieerr  aappppoorrttéé  ppaarr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffééddéérraall  ssoonntt  llee  

MMoorriillll  AAcctt  ddee  11886622  eett  llee  HHiigghhwwaayy  AAcctt  ddee  11991166,,  qquuii  pprrooppoosseenntt  aauuxx  ÉÉttaattss  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  ppoouurr  lleess  

ééccoolleess  dd’’aaggrriiccuullttuurree  eett  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  rroouutteess..  RRaappiiddeemmeenntt,,  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddeess  

ÉÉttaattss  ffééddéérrééss  qquuii  aacccceepptteenntt  ll’’ooffffrree  ((dd’’ooùù  ll’’aabbsseennccee  ddee  ccoonnttrraaiinnttee  ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffééddéérraall))  

sseerraa  ddeemmaannddééee  ::  uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  ccooooppéérraattiioonn  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee  eesstt  aaiinnssii  ccrréééé,,  nnoottaammmmeenntt  

ssuurr  llee  ppllaann  ffiinnaanncciieerr3366..  

  

                                                           
36 Voir François VERGNIOLLE DE CHANTAL , Fédéralisme et antifédéralisme, Paris, Presses Universitaires de 
France, coll. « Que sais-je ? » n° 3751, 1e éd. 2005, p. 32. 



LLaa  ccrriissee  ddeess  aannnnééeess  11993300  iinnaauugguurree  aaiinnssii  llaa  ppéérriiooddee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ppoolliittiiqquueess  

ppuubblliiqquueess  ddaannss  uunnee  ffééddéérraattiioonn..  EEllllee  aa  ddoonncc  nnéécceessssiittéé  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ppoouurr  

ccoooorrddoonnnneerr  lleeuurrss  ppoolliittiiqquueess  rreessppeeccttiivveess,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  nnoorrmmeess  ccoommmmuunneess..  

  

EEnnffiinn,,  ccee  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  ppeeuutt  ss’’ooppéérreerr  sseelloonn  ddeeuuxx  vvooiieess  ::  uunnee  ccooooppéérraattiioonn  

hhoorriizzoonnttaallee  oouu  vveerrttiiccaallee..  

--  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  hhoorriizzoonnttaallee  aa  lliieeuu  eennttrree  ÉÉttaattss  ffééddéérrééss..  LL’’aauuttoorriissaattiioonn  dduu  

CCoonnggrrèèss  eesstt  eenn  pprriinncciippee  eexxiiggééee  ppoouurr  cceess  ««  iinntteerrssttaattee  ccoommppaaccttss  »»  ((aaccccoorrddss  ccoonncclluuss  eennttrree  lleess  

ggoouuvveerrnneemmeennttss  ddee  ddeeuuxx  ((oouu  ddaavvaannttaaggee))  ÉÉttaattss  ppoouurr  rrééaalliisseerr  ddeess  pprroojjeettss  ccoommmmuunnss))..  MMaaiiss  llaa  

CCoouurr  ssuupprrêêmmee  aa  ddéécciiddéé  qquuee  cceettttee  aauuttoorriissaattiioonn  nn’’ééttaaiitt  ffiinnaalleemmeenntt  ppaass  nnéécceessssaaiirree  ssii  ll’’aaccccoorrdd  

nn’’eemmppiiééttaaiitt  ppaass  ssuurr  lleess  ccoommppéétteenncceess  ffééddéérraalleess3377..  CCeettttee  ccooooppéérraattiioonn  ss’’éétteenndd  aauujjoouurrdd''hhuuii  àà  llaa  

pprrootteeccttiioonn  cciivviillee,,  àà  ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  uurrbbaaiinn,,  àà  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt……  

--  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  vveerrttiiccaallee  ss’’ooppèèrree  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  

CCeettttee  ccooooppéérraattiioonn  nnee  ppoossee  eenn  ssooii  aauuccuunn  pprroobbllèèmmee  ttaanntt  qquu’’eellllee  rreessppeeccttee  lleess  pprriinncciippeess  ssuuiivvaannttss  ::  

oo  LLee  ssttaattuutt  llééggiissllaattiiff  dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  ffééddéérraall  

oo  LLeess  aauuttoorriittééss  ffééddéérrééeess  ssoonntt  lliibbrreess  dd’’aacccceepptteerr  oouu  ddee  rreejjeetteerr  lleess  

ssuubbvveennttiioonnss  ffééddéérraalleess  

oo  LLeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  ffééddéérrééeess  ssoonntt  sseeuulleess  ccoommppéétteenntteess  ppoouurr  

ll’’eexxééccuuttiioonn  

oo  LLeess  oorrggaanniissmmeess  ffééddéérraauuxx  oonntt  uunn  rrôôllee  lliimmiittéé  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn..  

  

OOnn  eessttiimmee  àà  pplluuss  ddee  550000  llee  nnoommbbrree  ddee  pprrooggrraammmmeess  ccoommmmuunnss3388..  

  

  

bb))  CCrriittiiqquuee  dduu  ccoonncceepptt    

  

DDeess  ccrriittiiqquueess  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ccee  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  oonntt  ppuu  ssee  ffaaiirree  jjoouurr,,  

nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  llee  ccaass  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss..  SSeelloonn  SSeelloonn  TThhééooddoorree  LLoowwii3399,,  ddaannss  ssoonn  aarrttiiccllee  ««  DDeess  

ÉÉttaattss--UUnniiss  àà  ll’’ÉÉttaatt--UUnnii  »»,,  lleess  aannnnééeess  dduu  NNeeww--DDeeaall  oonntt  ééttéé  ccrruucciiaalleess  ppuuiissqquu’’eelllleess  mmaarrqquueenntt  uunn  

ééllaarrggiisssseemmeenntt  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ffééddéérraalleess,,  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ffoonnccttiioonnss  nnoouuvveelllleess  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  

rreeddiissttrriibbuuttiioonn  ppaarr  WWaasshhiinnggttoonn,,  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dd’’uunn  ppoouuvvooiirr  ddiirreecctt  eett  ccooeerrcciittiiff  ssuurr  lleess  cciittooyyeennss  ((ppoolliiccee  

                                                           
37 Cour Suprême des États-Unis, 1893, Virginia c/ Tennessee. 
38 Sources : Maurice CROISAT, Le fédéralisme dans les démocraties contemporaines, 1999, op. cit. 
39 T. LOWI, « Europeanization of America ? From United States to United State » in Nationalizing Government, 
T. J. Lowi et A. Stone ed., London, Sage publications, 1978, pp. 15-33. 



ppoowweerr))..  OOrr  lleess  rreemmèèddeess  dd’’uunnee  ppéérriiooddee  dd’’uurrggeennccee  sseerraaiieenntt  ddeevveennuuss,,  aavveecc  llee  tteemmppss,,  ddeess  mmooddeess  nnoorrmmaauuxx  ddee  

ggoouuvveerrnneemmeenntt  ffaacciilliittaanntt  ll’’éémmeerrggeennccee  dd’’uunn  ÉÉttaatt  nnaattiioonnaall,,  ppoossiittiiff,,  iinntteerrvveennttiioonnnniissttee  !!  

  

CCee  rraaiissoonnnneemmeenntt  llaaiissssee  ppoouurrttaanntt  MMaauurriiccee  CCrrooiissaatt  ppeerrpplleexxee..  EEnn  11999999,,  cceettttee  qquueerreellllee  ssuurr  

llaa  cceennttrraalliissaattiioonn  aappppaarraaîîtt  ccoommmmee  ddééppaassssééee……  IIll  aavvaannccee  ppaarr  aaiilllleeuurrss  ddeess  aarrgguummeennttss  ffoorrtt  àà  ll’’eennccoonnttrree  

ddee  cceettttee  ccrriittiiqquuee  ::    

--  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  eesstt  ««  oobblliiggééee  »»  eenn  rraaiissoonn--mmêêmmee  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  

iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  dduu  ffééddéérraalliissmmee  dduuaalliissttee  pprroopprree  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss..  

--  LLaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ddeess  ffllééaauuxx  ccoommmmuunnss  ((iinnffllaattiioonn,,  rréécceessssiioonn))  nnee  ppeeuutt  êêttrree  

mmeennééee  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  ssééppaarrééee  eett  aauuttoonnoommee..  EEllllee  rreeqquuiieerrtt  uunnee  ccooooppéérraattiioonn  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  

ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ccoooorrddoonnnnééeess..  

LLee  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  nnee  rreemmeett  ppaass  eenn  ccaauussee  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddeess  aauuttoorriittééss  

ffééddéérrééeess  mmaaiiss  iill  cchhaannggee  llee  ccaaddrree  eett  llaa  ffoorrmmee  ddee  lleeuurrss  iinntteerrvveennttiioonnss..  LL’’aauuttoonnoommiiee  ssee  mmeessuurree  

aalloorrss  eenn  ccaappaacciittéé  dd’’iinnfflluueennccee,,  aauu  ccoouurrss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree  ggoouuvveerrnneemmeennttss..    

--  EEnnffiinn,,  aavveecc  llee  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff,,  oonn  aassssiissttee  àà  uunn  ddééppllaacceemmeenntt  ddeess  

ppoouuvvooiirrss  ddee  ddéécciissiioonn  ddeess  22  nniivveeaauuxx  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ––  ffééddéérraall  eett  ffééddéérréé  ––  aauu  bbéénnééffiiccee  

dd’’uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee..  IIll  eenn  rrééssuullttee  uunnee  iinntteerrddééppeennddaannccee  

aaccccrruuee  eett  uunnee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ––  vvoolloonnttaaiirree  ––  ddeess  aaccttiivviittééss  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess..    

  

  

AAvveecc  llaa  ccrriissee  qquuee  ccoonnnnaaîîtt  llee  mmoonnddee  eennttiieerr  aauujjoouurrdd''hhuuii,,  llee  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  

ss’’aapppplliiqquuee  ttaanntt  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  qquu’’eenn  EEuurrooppee..  

  

  

22..  RReennaaiissssaannccee  dduu  ccoonncceepptt  aavveecc  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  aaccttuueellllee  

  

MMaauurriiccee  CCrrooiissaatt,,  eenn  11999999,,  eessttiimmaaiitt  qquuee  llee  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  ppeerrmmeettttaaiitt  ««  ddee  rrééppoonnddrree  

aauuxx  mmuuttaattiioonnss  ddee  nnoottrree  ééppooqquuee  ssaannss  mmooddiiffiieerr  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  ddeess  ccoommppéétteenncceess  llééggiissllaattiivveess  eett  ddeess  

ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  »»..  NNoouuss  ppeennssoonnss  qquuee  cceettttee  nnoottiioonn,,  qquuii  mmeett  eenn  ppllaaccee  uunnee  ««  ccoonncceeppttiioonn  

iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess  »»,,  ttrroouuvvee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  àà  ss’’aapppplliiqquueerr  aauujjoouurrdd''hhuuii  

eett  ppoouurr  lleess  aannnnééeess  àà  vveenniirr,,  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  ddee  ccrriissee  aaccttuueell,,  eett  cceeccii  ttaanntt  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  qquu’’aauu  sseeiinn  

ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee..  

  

  



  

  

  

aa))  AAuuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  ::  lleess  ggrraannddss  cchhaannttiieerrss  dd’’OObbaammaa,,  uunn  nnoouuvveeaauu  NNeeww  DDeeaall  ??  

  

••  VViinnggtt  cchhaannttiieerrss  ddee  ttrraavvaauuxx  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss  

  

LLee  1177  fféévvrriieerr  22000099,,  llee  ppllaann  ddee  rreellaannccee  pprroommuullgguuéé  ppaarr  llee  PPrrééssiiddeenntt  BBaarraacckk  OObbaammaa  aa  

eennggaaggéé  778877  mmiilllliiaarrddss  ddee  ddoollllaarrss  ddeessttiinnééss  àà  eennrraayyeerr  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee  qquuii  ffrraappppee  llee  mmoonnddee  eennttiieerr,,  

lleess  ÉÉttaattss--UUnniiss  dd’’AAmméérriiqquuee  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..  

  

UUnnee  ppaarrttiiee  ddee  cceess  ffoonnddss  ssoonntt  ccoonnssaaccrrééss  àà  ddee  ggrraannddss  pprroojjeettss  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  llaannccééss  ppaarr  

llaa  MMaaiissoonn  BBllaanncchhee..  CCeellllee--ccii  aa  dd’’aaiilllleeuurrss  pprréésseennttéé  ll’’ééttéé  22001100  ccoommmmee  ««  ll’’ééttéé  ddee  llaa  rreepprriissee  »»,,  lloorrss  dduuqquueell  

llee  PPrrééssiiddeenntt  OObbaammaa  eett  llee  VViiccee--PPrrééssiiddeenntt  JJooee  BBiiddeenn  vvoonntt  aassssiisstteerr  àà  pplluuss  ddee  vviinnggtt  ccéérréémmoonniieess  

dd''iinnaauugguurraattiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  dd''iinnffrraassttrruuccttuurree  ddaannss  llee  ppaayyss..  

  

••  LLaa  rrééffoorrmmee  ddee  llaa  ssaannttéé  ::  llee  ««  ggrraanndd  cchhaannttiieerr  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aamméérriiccaaiinnee  »»  eennffiinn  

aacchheevvéé  

  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  BBaarraacckk  OObbaammaa  aa  pprroommuullgguuéé  llee  2233  mmaarrss  22001100  llaa  llooii  rrééffoorrmmaanntt  llee  ssyyssttèèmmee  

ddee  ssaannttéé  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss..  LLee  sséénnaatteeuurr  EEddwwaarrdd  KKeenneeddyy,,  ll’’uunn  ddeess  iinniittiiaatteeuurrss  ddee  llaa  rrééffoorrmmee,,  qquuaalliiffiiaaiitt  

ccee  pprroojjeett  dduu  pplluuss  ««  ggrraanndd  cchhaannttiieerr  iinnaacchheevvéé  ddee  nnoottrree  ssoocciiééttéé  »»..  

  

CCee  ppllaann  ccoonnssttiittuuee  ll''uunnee  ddeess  mmeessuurreess  lleess  pplluuss  iimmppoorrttaanntteess  jjaammaaiiss  aaddooppttééeess  ssuurr  llee  ppllaann  

iinnttéérriieeuurr,,  àà  ll''iinnssttaarr  dduu  rrééggiimmee  ppuubblliicc  ddeess  rreettrraaiitteess  ((SSoocciiaall  SSeeccuurriittyy))  eett  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ppuubblliiccss  

dd''aassssuurraannccee  ssaannttéé  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  eett  lleess  ppaauuvvrreess  ((MMeeddiiccaarree  eett  MMeeddiiccaaiidd))..  

  

LLaa  rrééttiicceennccee  hhiissttoorriiqquuee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ttiieenntt  àà  llaa  mmééffiiaannccee  ddeess  AAmméérriiccaaiinnss  eennvveerrss  uunn  

ÉÉttaatt  ffoorrtt  ddoonntt  iillss  ccrraaiiggnneenntt  lleess  iinnttrruussiioonnss  ddaannss  lleeuurr  vviiee..  

  

��  TTiittrree  IIII  ddee  llaa  llooii  ::  ««  LLee  rrôôllee  ddeess  pprrooggrraammmmee  ppuubblliiccss  »»  

  

  

  



  

  

bb))  EEnn  EEuurrooppee  

  

LL’’iinnttéérrêêtt  dd’’iinnvvooqquueerr  llaa  pprraattiiqquuee  dduu  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  pprreenndd  ttoouuttee  ssoonn  aammpplleeuurr  àà  

pprrooppooss  ddee  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù,,  eenn  EEuurrooppee,,  llaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  ÉÉttaattss  pprrééccèèddee  

llee  dduuaalliissmmee  ddeess  oorrddrreess  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ((ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  dduu  ffééddéérraalliissmmee  ««  ppuurr  »»))..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquu’’oonn  

aa  ppuu  ppaarrlleerr,,  àà  pprrooppooss  ddee  ll’’EEuurrooppee,,  dd’’uunn  ffééddéérraalliissmmee  ««  àà  ll’’eennvveerrss  »»  oouu  dd’’uunn  ««  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  

ssaannss  ÉÉttaatt  »»4400..  

  

••  LLee  pprriinncciippee  ddee  ssuubbssiiddiiaarriittéé  ccoonnttoouurrnnéé  ppaarr  ddeess  ddiirreeccttiivveess  ddee  pplluuss  eenn  

pplluuss  pprréécciisseess  

  

LLoorrss  ddee  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  TTrraaiittéé  ddee  MMaaaassttrriicchhtt,,  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee  aavvaaiitt  

ffaaiitt  vvaallooiirr  qquu’’eellllee  tteennaaiitt  ddééjjàà  ccoommppttee  dduu  pprriinncciippee  ddee  ssuubbssiiddiiaarriittéé  eenn  rreeccoouurraanntt  àà  llaa  ddiirreeccttiivvee  pplluuttôôtt  

qquu’’aauu  rrèègglleemmeenntt  eett  eenn  pprriivviillééggiiaanntt,,  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  iinnttéérriieeuurr,,  llaa  mméétthhooddee  ddee  llaa  

««  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  mmuuttuueellllee  »»,,  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  jjuurriisspprruuddeennccee  ««  CCaassssiiss  ddee  DDiijjoonn  »»  ((CCJJCCEE  2200  fféévvrriieerr  

11997799,,  RReewwee--ZZeennttrraall))4411..  OOrr,,  oonn  oobbsseerrvvee  qquuee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  tteenndd  àà  aaddoopptteerr  ddeess  ddiirreeccttiivveess  ddee  pplluuss  eenn  

pplluuss  ddééttaaiillllééeess,,  llaaiissssaanntt  ddee  mmooiinnss  eenn  mmooiinnss  ddee  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  aauuxx  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ppoouurr  llee  

cchhooiixx  ddee  ««  llaa  ffoorrmmee  eett  ddeess  mmooyyeennss  »»  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  llee  bbuutt  tthhééoorriiqquueemmeenntt  ffiixxéé  ppaarr  llaa  ddiirreeccttiivvee4422..    

  

CCeettttee  pprréécciissiioonn  ccrrooiissssaannttee  ttrraadduuiitt  uunnee  cceerrttaaiinnee  cceennttrraalliissaattiioonn  dduu  ppoouuvvooiirr  vveerrss  BBrruuxxeelllleess,,  

cceennttrraalliissaattiioonn  nnééffaassttee  àà  ll’’iiddééee  dd’’uunn  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  ;;  aaiinnssii,,  ccoommmmee  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  llaa  

nnéécceessssiittéé  ddee  rrééttaabblliirr  ddee  ll’’iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaalliissmmee,,  llee  TTrraaiittéé  ddee  LLiissbboonnnnee  aa  rreennffoorrccéé  llee  rrôôllee  ddeess  

ppaarrlleemmeennttss  nnaattiioonnaauuxx  ddaannss  llee  ccoonnttrrôôllee  dduu  pprriinncciippee  ddee  ssuubbssiiddiiaarriittéé..  LLaa  ppéérriiooddee  qquuii  lleeuurr  eesstt  

aaccccoorrddééee  ppoouurr  eexxaammiinneerr  lleess  pprroojjeettss  dd’’aacctteess  llééggiissllaattiiffss  eeuurrooppééeennss  ppaassssee  eenn  eeffffeett  ddee  ssiixx  àà  hhuuiitt  

sseemmaaiinneess  eett  llaa  ppoorrttééee  ddee  lleeuurrss  aavviiss  eesstt  aaccccrruuee4433..    

  

                                                           
40 Y. MENY, P. MULLER, J.-L. QUERMONNE, Politiques publiques en Europe, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 345. 
41 Voir Philippe BRAULT et alii, Le principe de subsidiarité, op. cit. 
42 Cf. rapport du Sénat n° 46 (1996-1997) sur « L’application du principe de subsidiarité », par M. Christian de 
la Malène. 
43 Si un tiers (ou un quart pour les actes intervenant dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice) des 
parlements nationaux conteste la conformité d’un projet d’acte législatif européen à la subsidiarité, la 
Commission devra revoir son projet et motiver son maintien éventuel. Si un projet d’acte est contesté par la 
moitié des parlements nationaux, une telle motivation ne suffit plus. Le Conseil et le Parlement européen, en 
première lecture, devront se prononcer sur sa conformité à la subsidiarité. Ils pourront le rejeter à la majorité de 
55 % des membres du Conseil ou de la majorité des voix exprimées au Parlement européen. 



  

••  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  rreennffoorrccééee  

  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  CChhiirraacc  eett  llee  CChhaanncceelliieerr  KKoohhll  dd’’iinnssccrriirree,,  lloorrss  ddee  llaa  pprrééppaarraattiioonn  dduu  ttrraaiittéé  

dd’’AAmmsstteerrddaamm,,  oonntt  eeuu  ll’’iinniittiiaattiivvee  dd’’iinnssttiittuueerr  uunnee  ccllaauussee  ggéénnéérraallee  ««  ppoouurr  ooffffrriirr  aauuxx  ÉÉttaattss  qquuii  llee  ssoouuhhaaiitteenntt  

eett  qquuii  eenn  oonntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ddéévveellooppppeerr  uunnee  ccooooppéérraattiioonn  rreennffoorrccééee  »»  aaffiinn  ««  qquuee  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddee  ll’’uunn  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  

àà  ssuuiivvrree  llaa  mmaarrcchhee  eenn  aavvaanntt  nnee  ffaassssee  oobbssttaaccllee  àà  llaa  ccaappaacciittéé  dd’’aaccttiioonn  eett  ddee  pprrooggrrèèss  »»..  CCeettttee  pprrooppoossiittiioonn  ffuutt  

vvaalliiddééee  ppaarr  llee  ttrraaiittéé  dd’’AAmmsstteerrddaamm  eett  aamméélliioorrééee  ppaarr  llee  ttrraaiittéé  ddee  NNiiccee..  LLee  ttrraaiittéé  ddee  LLiissbboonnnnee  eenn  

rreepprreenndd  lleess  ddiissppoossiittiioonnss..    

  

LLaa  ccooooppéérraattiioonn  rreennffoorrccééee  eesstt  aaccccoorrddééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  ssii  eellllee  rrééuunniitt  aauu  

mmooiinnss  hhuuiitt  ÉÉttaattss..  UUnnee  ccooooppéérraattiioonn  eesstt  ppoossssiibbllee  ddaannss  ll’’uunn  ddeess  ddoommaaiinneess  vviissééss  ppaarr  llee  ttrraaiittéé,,  àà  

ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ccoommmmuunnee..  LLeess  aacctteess  aaddooppttééss  nnee  lliieenntt  qquuee  lleess  

ÉÉttaattss  ppaarrttiicciippaannttss..  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  rreennffoorrccééee  rreennvvooiiee  àà  ll’’iiddééee  iinnvveerrssee  ddeess  ddéérrooggaattiioonnss  ((ll’’ooppttiinngg  oouutt))  

ppoouurr  llee  oouu  lleess  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ffééddéérrééss  qquuii  llee  ddééssiirreenntt,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee,,  dd’’uunnee  

ppoolliittiiqquuee  ccoommmmuunnee..  PPaarr  eexxeemmppllee,,  uuttiilliissaanntt  lleeuurr  ddrrooiitt  dd’’ooppttiinngg  oouutt,,  llee  RRooyyaauummee--UUnnii  eett  ll’’IIrrllaannddee  oonntt  

rreeffuusséé  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  ll’’eessppaaccee  SScchheennggeenn..  

IIll  ss’’aaggiitt  ddoonncc  dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  dd’’ooppttiinngg  iinn,,  dd’’uunnee  ddiifffféérreenncciiaattiioonn  ppaarr  iinnttééggrraattiioonn..  

  

••  LLaa  rreellaannccee  ddee  llaa  zzoonnee  eeuurroo    

  

DDuu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  aamméérriiccaaiinn,,  JJoosseepphh  SSttiigglliittzz,,  pprriixx  NNoobbeell  dd’’ééccoonnoommiiee,,  eessttiimmee  qquuee  cc’’eesstt  

ppaarr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eett  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  qquuee  ll’’EEuurrooppee  ssoorrttiirraa  ddee  llaa  ccrriissee..  IIll  pprrôônnee  aaiinnssii  uunnee  ««  ssoorrttee  ddee  

ffééddéérraalliissmmee  »»4444,,  ddee  ««  ccoohhééssiioonn  »»  eennttrree  lleess  ppaayyss  ddee  llaa  zzoonnee  eeuurroo..  

  

DDee  mmêêmmee,,  FFeelliixx  RRoohhaattyynn,,  aammbbaassssaaddeeuurr  ddeess  ÉÉttaattss--UUnniiss  eenn  FFrraannccee  ddee  11999977  àà  22000000,,  

eessttiimmee  qquuee  ll’’EEuurrooppee  aa  bbeessooiinn  ddee  ssttrruuccttuurreess  ffééddéérraalleess  ppoouurr  ssee  rreelleevveerr  ddee  llaa  ccrriissee4455..  AAiinnssii,,  llaa  

ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  ll’’EEuurrooppee  ««  ddooiitt  vveenniirr  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddee  ssttrruuccttuurreess  ffééddéérraalleess,,  ppoolliittiiqquueess  eett  ffiinnaanncciièèrreess..  IIll  ffaauuddrraaiitt  

uunn  nnoouuvveeaauu  JJeeaann  MMoonnnneett  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  uunnee  tteellllee  aapppprroocchhee..  »»  

  

TToouutteeffooiiss,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  eeuurrooppééeennss  oonntt  dduu  mmaall  àà  ss’’aaccccoorrddeerr  ssuurr  lleess  ssoolluuttiioonnss  

iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess  àà  aappppoorrtteerr  àà  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee..  LLaa  CChhaanncceelliièèrree  aalllleemmaannddee  AAnnggeellaa  MMeerrkkeell  ss’’eesstt  

                                                           
44 Entretien au « Monde », 23 mai 2010. 
45 Entretien au « Figaro », 7 juin 2010. 



ddiittee,,  llee  1100  jjuuiinn  22001100,,  ffaavvoorraabbllee  àà  uunnee  rréévviissiioonn  ddeess  ttrraaiittééss,,  ssaannss  ppoouurr  aauuttaanntt  ssoouussccrriirree  àà  ll’’iiddééee  

ffrraannççaaiissee  ddee  ccrrééeerr  ddee  nnoouuvveelllleess  iinnssttiittuuttiioonnss  pprroopprreess  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunnee  ««  ppoolliittiiqquuee  

ééccoonnoommiiqquuee  ccoooorrddoonnnnééee  »»……  

  

  

UUnnee  aauuttrree  qquueessttiioonn,,  ééggaalleemmeenntt  pprroopprree  àà  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  ssee  ppoossee  aauujjoouurrdd''hhuuii  ssuurr  

uunn  ppllaann  iinnssttiittuuttiioonnnneell  ::  qquueell  eesstt  ll’’aavveenniirr  ffééddéérraall  ddee  ll’’EEuurrooppee  ssaannss  CCoonnssttiittuuttiioonn  ??  

  

  

  

BB..  LL’’aavveenniirr  ffééddéérraall  ddee  ll’’EEuurrooppee  ssaannss  CCoonnssttiittuuttiioonn    

  

11..  LLee  ppaaccttee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

  

LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  TTrraaiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  

aavvaaiieenntt  bbiieenn  ccoonnsscciieennccee  qquu’’iill  ééttaaiitt  nnéécceessssaaiirree  ddee  cchhaannggeerr  ddee  mméétthhooddee  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ««  mméétthhooddee  

MMoonnnneett  »»..  CCeettttee  nnéécceessssiittéé  aa  ééttéé  aaiinnssii  rrééssuummééee  ppaarr  TThhiieerrrryy  CChhooppiinn  ::  ««  LLaa  mméétthhooddee  ppaarr  llaaqquueellllee  llaa  

ccoonnssttrruuccttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  aa  ééttéé  mmeennééee  ddeeppuuiiss  llaa  ffiinn  ddee  llaa  SSeeccoonnddee  GGuueerrrree  MMoonnddiiaallee  ppaarraaîîtt  ééppuuiissééee..  [[……]]  LLaa  mméétthhooddee  

iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  ffaaiirree  pprrooggrreesssseerr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  àà  ppeettiittss  ppaass,,  ttrraaiittéé  ppaarr  ttrraaiittéé,,  

ppaarr  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall,,  aa  rreenndduu  ll’’EEuurrooppee  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  iinnccoommpprrééhheennssiibbllee,,  mmaaiiss  ssuurrttoouutt  iimmppuuiissssaannttee  eett  

iillllééggiittiimmee  »»4466..  CC’’eesstt,,  ppoouurr  ll’’aauutteeuurr,,  llee  ddééffiicciitt  ddee  llééggiittiimmiittéé  ddéémmooccrraattiiqquuee  ddoonntt  ll’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  

ssoouuffffrree  qquuii  aa  rreenndduu  iinnddiissppeennssaabbllee  uunn  tteell  cchhaannggeemmeenntt  ddee  mméétthhooddee..  

  

DDaannss  ccee  ccoonntteexxttee,,  ll’’iiddééee  dd’’uunn  ««  ppaaccttee  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  »»  ccoommmmee  ffoonnddeemmeenntt  ddee  llaa  ffééddéérraattiioonn  

aa  sseemmbblléé  ss’’iimmppoosseerr..  CCeettttee  rrééfféérreennccee  ttiirree,,  eellllee  eennccoorree,,  sseess  ssoouurrcceess  dduu  NNoouuvveeaauu  CCoonnttiinneenntt..  CCaarrll  

FFrriieeddrriicchh  aa  ppuu  ééccrriirree  àà  ccee  pprrooppooss  qquuee  ««  LLaa  nnoottiioonn  ddee  ppaaccttee  eesstt  iinnhhéérreennttee  aauu  ffééddéérraalliissmmee  »»  4477..  

  

LLee  ppaaccttee  ffééddéérraattiiff  ssee  ssiittuuee  àà  mmii--cchheemmiinn  eennttrree  llee  ttrraaiittéé  ddee  ddooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eett  llaa  

CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ddrrooiitt  iinntteerrnnee..  DD’’uunn  ccôôttéé,,  llaa  FFééddéérraattiioonn  rreeppoossee  ssuurr  uunn  ppaaccttee  dd’’ooùù  rrééssuullttee  uunnee  uunniioonn  

vvoolloonnttaaiirree  eett  lliibbrree  eennttrree  lleess  ppeeuupplleess  ddeess  ÉÉttaattss  eexxiissttaannttss..  DDee  ll’’aauuttrree,,  ccee  ppaaccttee  ssee  rraapppprroocchhee  ddee  llaa  

CCoonnssttiittuuttiioonn  eenn  ccee  qquu’’iill  ccrrééee  uunnee  llooii  ffoonnddaammeennttaallee  qquuii  rrèèggllee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss  

                                                           
46 Thierry CHOPIN, op. cit., p. 43. 
47 Carl J. FRIEDRICH, Tendances du fédéralisme en théorie et en pratique (1968), Bruxelles, 1971, p. 19. 



aaiinnssii  qquuee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eennttrree  llaa  FFééddéérraattiioonn  eett  lleess  ÉÉttaattss,,  ttoouutt  eenn  ggaarraannttiissssaanntt  llee  

rreessppeecctt  ddeess  ddrrooiittss  ffoonnddaammeennttaauuxx  ssuurr  lleessqquueellss  llaa  FFééddéérraattiioonn  rreeppoossee4488..  

  

LL’’iinnttéérrêêtt  ddee  rreeccoouurriirr  àà  llaa  nnoottiioonn  ddee  ««  ppaaccttee  ffééddéérraattiiff  »»,,  ddoonntt  lleess  ccoonnttoouurrss  oonntt  ééttéé  ddeessssiinnééss  

aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss,,  eesstt  dd’’ééccllaaiirreerr  lleess  ddiissccuussssiioonnss  qquuii  eeuurreenntt  ccoouurrss  ppeennddaanntt  lleess  aannnnééeess  22000000  ssuurr  

ll’’ooppppoorrttuunniittéé  dd’’uunnee  ««  CCoonnssttiittuuttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  »»……    

  

  

22..  LLaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’uunnee  FFééddéérraattiioonn  ssaannss  CCoonnssttiittuuttiioonn  

  

LLee  ccoollllooqquuee  LLaattssiiss  qquuii  ss’’eesstt  tteennuu  àà  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ddee  GGeennèèvvee  eenn  22000088  ssuurr  llee  tthhèèmmee  

««  LL’’UUnniioonn  eeuurrooppééeennnnee  ::  vveerrss  uunnee  nnoouuvveellllee  ffoorrmmee  ddee  ffééddéérraalliissmmee  ??  »»  aa  ccoonnffiirrmméé  cceettttee  aapppprroocchhee..  

LLeess  iinntteerrvveennaannttss  ssee  ssoonntt  eenn  eeffffeett  iinntteerrrrooggééss  ssuurr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dduu  rreejjeett  dd’’uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  

eeuurrooppééeennnnee  ppaarr  lleess  cciittooyyeennss  ffrraannççaaiiss  eett  nnééeerrllaannddaaiiss  eenn  22000055..  CCeellaa  ssiiggnniiffiiee--tt--iill  qquuee  ll’’EEuurrooppee  

ffééddéérraallee  nnee  ssee  rréédduuiitt  qquu’’aauu  sseeuull  pprriinncciippee  ddee  ssuubbssiiddiiaarriittéé  eett  àà  llaa  pprriimmaauuttéé  dduu  ddrrooiitt  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

ssuurr  llaa  llééggiissllaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ??    

  

aa))  ÀÀ  ccoouurrtt  tteerrmmee  

  

ÀÀ  ccoouurrtt  tteerrmmee,,  lleess  pprrooggrrèèss  ddee  llaa  ffééddéérraalliissaattiioonn  ssoonntt  sseennssiibblleess  àà  ppaarrttiirr  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  

dduu  ttrraaiittéé  ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  ddee  22000044  rreepprriisseess  ddaannss  llee  ttrraaiittéé  ddee  LLiissbboonnnnee  ddee  220000774499..  EEnn  pplluuss  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  pprréécciissiioonn  ddee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ccoommppéétteenncceess  eennttrree  ll’’UUnniioonn  eett  lleess  ÉÉttaattss,,  llee  

ttrraaiittéé  ddee  LLiissbboonnnnee  ccoommppoorrttee  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  ««  ddéémmooccrraattiiee  rreennffoorrccééee  »»  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  

iinnssttiittuuttiioonnnneellllee,,  ssyynntthhééttiissééeess  ppaarr  MMaauurriiccee  CCrrooiissaatt5500..  

  

--  LL’’UUnniioonn  eesstt  ddoottééee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee  

--  UUnn  pprrééssiiddeenntt  ppeerrmmaanneenntt  dduu  CCoonnsseeiill  eesstt  éélluu,,  ppaarr  lleess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee  

ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  ppoouurr  uunn  mmaannddaatt  ddee  ddeeuuxx  aannss  eett  ddeemmii,,  rreennoouuvveellaabbllee..  IIll  aa  uunn  rrôôllee  

dd’’iimmppuullssiioonn,,  dd’’oorriieennttaattiioonn  ddee  ll’’UUnniioonn,,  eett  rreepprréésseennttee  cceellllee--ccii  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr..  

--  LLee  CCoonnsseeiill  ddee  ll’’UUnniioonn  eexxeerrccee  llaa  ffoonnccttiioonn  llééggiissllaattiivvee  eett  bbuuddggééttaaiirree  

ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  llee  PPaarrlleemmeenntt..    
                                                           

48 Émile BOUTMY, Études de droit constitutionnel : France, Angleterre, États-Unis, Paris, Plon, 1885, p. 234 et 
238. 
49 Jacques ZILLER, Les nouveaux traités européens : Lisbonne et après, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs » 
2008. 
50 Maurice CROISAT, Le fédéralisme en Europe, op. cit. 



--  LLee  PPaarrlleemmeenntt  ddééttiieenntt  ddeess  aattttrriibbuuttiioonnss  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  ssaa  llééggiittiimmiittéé  

ddéémmooccrraattiiqquuee  ::  eenn  ttaanntt  qquuee  ccoo--llééggiissllaatteeuurr,,  ssoonn  aaccccoorrdd  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  nnéécceessssaaiirree  eenn  mmaattiièèrree  

llééggiissllaattiivvee  eett  bbuuddggééttaaiirree..  SSoonn  rrôôllee  ppoolliittiiqquuee  ssee  ttrroouuvvee  ééggaalleemmeenntt  rreennffoorrccéé  ppuuiissqquuee  llee  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eesstt  éélluu  ppaarr  llee  PPaarrlleemmeenntt  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  

dduu  CCoonnsseeiill  eeuurrooppééeenn  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  éélleeccttiioonnss  aauu  PPaarrlleemmeenntt  eeuurrooppééeenn..  

--  UUnn  mmiinniissttrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  oouu  ««  HHaauutt--rreepprréésseennttaanntt  »»,,  sseerraa  ssoonn  

mmaannddaattaaiirree  ppoouurr  llaa  ppoolliittiiqquuee  ééttrraannggèèrree  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ccoommmmuunnee..  

--  PPaarr  llee  ddrrooiitt  dd’’iinniittiiaattiivvee  ppooppuullaaiirree,,  uunn  mmiilllliioonn  ddee  cciittooyyeennss  aappppaarrtteennaanntt  àà  uunn  

nnoommbbrree  ssiiggnniiffiiccaattiiff  ddee  ppaayyss  ppoouurrrroonntt  ddeemmaannddeerr  àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  rrééddiiggeerr  uunnee  

pprrooppoossiittiioonn  ddee  llooii  eeuurrooppééeennnnee..  

  

bb))  LLeess  éévvoolluuttiioonnss  ppoossssiibblleess  

  

AApprrèèss  llee  rreeffuuss  dd’’uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ppaarr  lleess  nnaattiioonnss  ffrraannççaaiissee  eett  nnééeerrllaannddaaiissee,,  

oonn  ppoouurrrraaiitt  iimmaaggiinneerr,,  àà  ll’’iinnssttaarr  ddee  MMaauurriiccee  CCrrooiissaatt5511,,  ddeess  oobbssttaacclleess  ssoocciioollooggiiqquueess  ssuurr  llaa  rroouuttee  dd’’uunnee  

aaggoorraa  eeuurrooppééeennnnee,,  eett  ccoonncceevvooiirr  ll’’UUnniioonn  ccoommmmee  uunnee  ««  ccoonnssoocciiaattiioonn  dd’’ÉÉttaattss  »»..    

  

LLaa  ccoonnssoocciiaattiioonn,,  ccoommmmee  mmooddèèllee  ppoolliittiiqquuee,,  rreeppoossee  ssuurr  uunnee  ssoocciiééttéé  ddiivviissééee  eenn  sseeggmmeennttss  

aauuttoonnoommeess  ddoonntt  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ppoolliittiiqquueess  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééss  ddeess  vviinnggtt--sseepptt  ÉÉttaattss  mmeemmbbrreess  ddoonntt  

lleess  rreepprréésseennttaannttss  ssoonntt  lleess  cchheeffss  dd’’ÉÉttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  LLaa  llooggiiqquuee  ccoonnssoocciiaattiivvee  eesstt  pprroocchhee  ddee  

llaa  llooggiiqquuee  ffééddéérraallee  iinntteerrggoouuvveerrnneemmeennttaallee,,  ddaannss  llaa  rreecchheerrcchhee  ppeerrmmaanneennttee  ««  dduu  ccoommpprroommiiss  eett  dduu  

ccoonnsseennssuuss  »»..    

  

EEnn  oouuttrree,,  ««  ccoonnssoocciiaattiioonn  eett  ffééddéérraalliissmmee  ccooooppéérraattiiff  oonntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ppooiinnttss  ddee  ccoonnvveerrggeennccee,,  ddoonntt  llaa  

rreecchheerrcchhee  ddee  ccoommpprroommiiss  eett  ddee  ccoonnsseennssuuss  ddaannss  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  aaffffaaiirreess  ccoommmmuunneess,,  llee  rreessppeecctt  dduu  ssttaattuutt  ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee  

eett  ddee  llaa  llééggiittiimmiittéé  ppoolliittiiqquuee  ddeess  aacctteeuurrss,,  llee  ccaarraaccttèèrree  nnoonn  ppuubblliicc  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  qquuii  tteennddeenntt  vveerrss  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  

ssttrruuccttuurreess  eexxiissttaanntteess..  »»5522  

  

  

  

  

  

                                                           
51 Maurice CROISAT, Le Fédéralisme en Europe, op. cit., p. 141. 
52 Ib., p. 142. 



CCoonncclluussiioonn  

  

ÀÀ  ll’’iinnssttaarr  ddee  FFrraannççooiiss  VVEERRGGNNIIOOLLLLEE  DDEE  CCHHAANNTTAALL5533,,  oonn  ppeeuutt  aaffffiirrmmeerr  qquuee  ««  lleess  ÉÉttaattss--

UUnniiss  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  pprrééccééddeenntt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  ffééddéérraauuxx..  ÀÀ  ppaarrttiirr  dduu  ppaarrccoouurrss  

aamméérriiccaaiinn,,  iill  eesstt  eenn  eeffffeett  ppoossssiibbllee  ddee  ccaarraaccttéérriisseerr  llaa  nnaattuurree  dduu  ffééddéérraalliissmmee  »»,,  ddoonntt  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  dd’’iissoolleerr  ddeeuuxx  

ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  eesssseennttiieelllleess..  

  

                                                      LLee  ffééddéérraalliissmmee  eesstt  ttoouutt  dd’’aabboorrdd  uunnee  pprraattiiqquuee,,  aavvaanntt  dd’’êêttrree  uunnee  tthhééoorriiee,,  uunnee  

pprraattiiqquuee  qquuii  rreenndd  vviivvaannttee  ddaannss  uunnee  ccoommmmuunnaauuttéé  hhuummaaiinnee  llaa  tteennssiioonn  eennttrree  uunniittéé  eett  ddiivveerrssiittéé..  

  

                                                    EEnnssuuiittee,,  llee  ffééddéérraalliissmmee  nnee  ssaauurraaiitt  ssuurrvviivvrree  ssaannss  uunnee  ddoossee  ddee  ««  nnaattiioonnaalliissaattiioonn  »»,,  

ssaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunn  nniivveeaauu  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ddee  llééggiittiimmiittéé..    

  

                                                          CCeettttee  ccoonncclluussiioonn  vvaauutt  aauussssii  bbiieenn  aauuxx  ÉÉttaattss--UUnniiss  qquu’’eenn  EEuurrooppee,,  aapprrèèss  lleess  rreeffuuss  

ffrraannççaaiiss  eett  nnééeerrllaannddaaiiss  dd’’uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  eeuurrooppééeennnnee..  

  

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ssuuggggèèrree  TT..  CChhooppiinn,,  lleess  eeuurrooppééeennss  ddooiivveenntt,,  ««  ppoouussssééss  ppaarr  lleeuurrss  

pprroopprreess  bbeessooiinnss  eett  gguuiiddééss  ppaarr  lleeuurrss  pprroopprreess  iinntteerrrrooggaattiioonnss  eett  lleeuurrss  pprroopprreess  ppeerrpplleexxiittééss,,    rrééiinnvveenntteerr  llee  ffééddéérraalliissmmee  iissssuu  

ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  aamméérriiccaaiinnee,,  aaffiinn  ddee  ccrrééeerr  uunn  vvéérriittaabbllee  ffééddéérraalliissmmee  eeuurrooppééeenn  ccoonnddiittiioonn  dd’’uunnee  FFééddéérraattiioonn  pprroopprree  àà  

ll’’EEuurrooppee  »»..  

  

MMaaiiss  lleess  EEuurrooppééeennss  oonntt--iillss    llaa  ccllaaiirree  ccoonnsscciieennccee  ddee  llaa  ffiinnaalliittéé  qquu’’iillss  vveeuulleenntt  aassssiiggnneerr  àà  llaa  

ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ??  

  

  SSii  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eeuurrooppééeennnnee  ddooiitt  tteennddrree  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ««  ffééddéérraattiioonn  eeuurrooppééeennnnee  

iinnddiissppeennssaabbllee  àà  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  ddee  llaa  ppaaiixx  »»5544,,  cceett  oobbjjeeccttiiff  ddooiitt  cceerrttaaiinneemmeenntt  êêttrree  eennccoorree  pprriivviillééggiiéé  eenn  

22001111,,  àà  ll’’hheeuurree  ddee  llaa  mmoonnttééee  ddeess  ppooppuulliissmmeess,,  ddee  ll’’éémmeerrggeennccee  ddee  tteennssiioonnss  mmoonnééttaaiirreess  ffoorrtteess  eett  ddee  

ll’’aappppaarriittiioonn  ddee  ffoorrcceess  cceennttrriiffuuggeess  pprrooppoossaanntt  aauuxx  eeuurrooppééeennss  uunn  rreettoouurr  iilllluussooiirree  aauuxx  nnaattiioonnaalliissmmeess  

dd’’aannttaann..  
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