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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

Ομάδα εργασίας «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και ασφάλεια» 
 

υπό την προεδρία της Věra Jourová, Αντιπροέδρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, από τις 10.00 έως τις 12.00 
 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 

Η τρίτη αυτή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας διεξάγεται στο κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στο Στρασβούργο σε υβριδική μορφή και μεταδίδεται δημοσίως μέσω διαδικτύου. Η πρόεδρος Věra 
JOUROVÁ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης καλωσορίζοντας θερμά τους εκπροσώπους των 
πολιτών και εφιστά την προσοχή στις συστάσεις της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών 2, εκ των οποίων 
οι μισές περίπου διαβιβάστηκαν σε αυτή την ομάδα εργασίας, ενώ οι υπόλοιπες απευθύνθηκαν στην 
ομάδα εργασίας για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η πρόεδρος σημειώνει ότι οι συστάσεις της Ομάδας 
Ευρωπαίων Πολιτών που απευθύνθηκαν στην ομάδα εργασίας για τις αξίες έχουν ομαδοποιηθεί σε 
πέντε κατηγορίες, όπως ζητήθηκε από τα μέλη κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. 

 
2. Συζήτηση 
 
Η πρόεδρος JOUROVÁ ξεκινά προσκαλώντας τους εκπροσώπους των πολιτών από την Ομάδα 
Ευρωπαίων Πολιτών να παρουσιάσουν τις συστάσεις τους σχετικά με τις αξίες και τα δικαιώματα, το 
κράτος δικαίου και την ασφάλεια, ενώ θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις από τις εθνικές ομάδες 
πολιτών που έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους και επιθυμούν να απευθύνουν συστάσεις που 
υπάγονται τις αρμοδιότητες της παρούσας ομάδας εργασίας, και συγκεκριμένα από τη γαλλική, την 
ολλανδική και τη γερμανική ομάδα. Η πρόεδρος καλεί επίσης τα μέλη της ομάδας εργασίας που 
απέστειλαν γραπτές εισηγήσεις πριν από την παρούσα συνεδρίαση να λάβουν τον λόγο και να 
παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους εν συντομία. 
 
Οι εκπρόσωποι των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών και των Εθνικών Ομάδων Πολιτών (στην περίπτωση 
της γερμανικής ομάδας, με γραπτή ανακοίνωση που διαβάζει η πρόεδρος) διατυπώνουν τις 
συστάσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι αυτές αποσκοπούν μεσοπρόθεσμα στη διασφάλιση μιας πιο 
συνεκτικής ΕΕ, όπου οι πολίτες θα έχουν συνείδηση μιας κοινής ταυτότητας βασισμένης στα 
δικαιώματα και τις κοινές αξίες. Οι πολίτες, για παράδειγμα, αναφέρουν την ανάγκη να 
προστατεύονται τα ευάλωτα άτομα· να διασφαλιστεί η καθολική κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η 
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στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη· να διευκολυνθεί η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά· 
να διασφαλιστεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη· να σταματήσουν οι 
διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικότητας, φυλής και θρησκείας· να προστατεύονται καλύτερα τα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· να βελτιωθεί η ένταξη των μεταναστών· να ενισχυθεί η αρμοδιότητα της 
ΕΕ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων· να βελτιωθούν η ανεξαρτησία και η πολυμορφία της 
ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης· να βελτιωθεί η επαλήθευση των γεγονότων, 
συμπεριλαμβανομένης μιας πλατφόρμας για τη διόρθωση της παραπληροφόρησης σχετικά με την 
ΕΕ· να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με θετική 
δράση για τη στήριξη των μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων· να καταπολεμηθεί η διαφθορά 
και να κλείσουν οι φορολογικοί παράδεισοι· να βελτιωθούν τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των 
ζώων· να αυξηθούν η αυτονομία και η ικανότητα της ΕΕ όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια· 
να δημιουργηθεί ένα ετήσιο φεστιβάλ της Ευρώπης· και να υποστηριχθούν οι ευρωπαϊκές αξίες σε 
διεθνές επίπεδο. Οι πολίτες τονίζουν ότι επιθυμούν σαφείς απαντήσεις στις συστάσεις τους και 
λεπτομερείς εξηγήσεις, εάν σε οιαδήποτε από αυτές θεωρηθεί ότι δεν χρειάζεται να δοθεί συνέχεια. 
 
Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας εργασίας απαντούν σε αυτές τις παρουσιάσεις στο πλαίσιο μιας 
ανοικτής συζήτησης, δηλώνοντας την υποστήριξη ή την αντίθεσή τους στις διάφορες συστάσεις ή 
προβληματιζόμενα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής τους.  
 
Πολλά μέλη της ομάδας εργασίας εκφράζουν την υποστήριξή τους στους στόχους των περισσότερων 
συστάσεων, αναφέροντας ότι ορισμένες εξ αυτών αξίζουν ιδιαίτερης στήριξης, όπως αυτές που 
αφορούν το κράτος δικαίου, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και την απαγόρευση των 
διακρίσεων. 
 
Ορισμένα μέλη της ομάδας εργασίας εφιστούν την προσοχή σε άλλες συστάσεις ομάδων πολιτών ή 
ιδέες από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, όπως η άμεση εφαρμογή του Χάρτη των 
Δικαιωμάτων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, ένα διαβατήριο της ΕΕ που θα συμβολίζει την ιθαγένεια, η 
ανάγκη ειδικής πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις κυρώσεις του άρθρου 7, ένα 
πολύ πιο διευρυμένο πρόγραμμα ERASMUS, η επανέναρξη της ευρωπαϊκής συνταγματικής 
διαδικασίας, λαμβανομένων υπόψη και των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, και η καλύτερη 
προστασία των επιχειρήσεων από τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των τιμολογίων.  
 
Ορισμένα μέλη της ομάδας εργασίας εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με συγκεκριμένες συστάσεις, 
όπως αυτές που αφορούν τη γεωργία, μια ενιαία γλώσσα εργασίας για την ΕΕ, μια ετήσια διάσκεψη 
για το κράτος δικαίου και την καθολική παιδική μέριμνα. Άλλοι προειδοποιούν για τους κινδύνους 
μιας βεβιασμένης προσχώρησης νέων κρατών μελών, εάν αυτά δεν είναι έτοιμα ή εάν η ΕΕ δεν είναι 
έτοιμη. Ορισμένοι εκφράζουν φόβους για υπερβολική ανάμειξη της ΕΕ σε θέματα που θα πρέπει να 
αφεθούν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. 
 
Ορισμένα μέλη της ομάδας εργασίας υποβάλλουν εναλλακτικές προτάσεις σε σχέση με εκείνες που 
περιέχονται στις συστάσεις των ομάδων πολιτών, όπως η καθιέρωση κόκκινων καρτών που θα 
επιτρέπουν στα εθνικά κοινοβούλια να αντιτίθενται στις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ, η 
απορρύθμιση της οικονομίας της ΕΕ και η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας ή ανεξαρτησίας στις 
περιφέρειες που το επιλέγουν. 
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Ορισμένα μέλη της ομάδας εργασίας θίγουν τα ζητήματα της «εφαρμοσιμότητας» των συστάσεων 
και ζητούν ενδείξεις σχετικά με το κατά πόσον είναι εύκολο να εφαρμοστούν ή το κατά πόσον 
ορισμένες εξ αυτών έχουν ήδη ενταχθεί σε εν εξελίξει διαδικασίες. Άλλοι υποστηρίζουν ότι 
εναπόκειται στη Διάσκεψη να υποδείξει τι είναι επιθυμητό, ανεξάρτητα από τη δυνητική δυσκολία 
εφαρμογής του. Η πρόεδρος τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί από την εκτελεστική 
επιτροπή της Διάσκεψης ή από τους συμπροέδρους, καθώς επηρεάζει όλες τις ομάδες εργασίας. 
 
Ορισμένοι συμμετέχοντες ανακοινώνουν ότι έχουν συντάξει ή συντάσσουν γραπτές απαντήσεις στις 
συστάσεις και η πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι οι απαντήσεις αυτές θα ληφθούν δεόντως υπόψη. Ένα 
μέλος της ομάδας εργασίας προτείνει να παρασχεθεί στην επόμενη συνεδρίαση κατάλογος των δέκα 
πιο δημοφιλών ιδεών σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 
ομάδας εργασίας και να προσκληθούν οι συντάκτες τους σε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας.  
 
Δύο εκπρόσωποι κρατών μελών επισημαίνουν ένα ζήτημα σε σχέση με την παροχή πληροφοριών 
από πρωτοβουλίες που διοργανώνονται σε εθνικό επίπεδο, και ζητούν διευκρινίσεις για τη 
διαδικασία που αφορά τη συμβολή των εθνικών ομάδων πολιτών και των εκδηλώσεων στη 
Διάσκεψη. 
 
Τέλος, η πρόεδρος παραχωρεί τον λόγο στους εκπροσώπους των πολιτών. Πολλοί εξ αυτών τονίζουν 
την ανάγκη να δοθεί αποτελεσματική και ορατή συνέχεια στις συστάσεις τους, καθώς και στα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων πλήρων εξηγήσεων σε περίπτωση που δεν 
δοθεί συνέχεια σε ορισμένες προτάσεις. 
 

3. Καταληκτικές παρατηρήσεις της προέδρου 

Η πρόεδρος Věra JOUROVÁ ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την πολύτιμη συμβολή τους. 
Κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι: 

• Η ομάδα εργασίας θα συνεχίσει να συλλέγει ιδέες και γνώμες από όλους τους διαύλους της 
Διάσκεψης (ομάδες ευρωπαίων πολιτών και εθνικές ομάδες πολιτών, πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα). Σημειώνει ότι στις επόμενες συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας θα δοθεί ο 
απαραίτητος χώρος στις εθνικές ομάδες πολιτών που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις 
εργασίες τους, και διευκρινίζει ότι υπάρχει συνεχής ανταλλαγή απόψεων σε τεχνικό επίπεδο 
σχετικά με τη μορφή της συμβολής των εθνικών ομάδων πολιτών και των εκδηλώσεων, 
τονίζοντας ότι οι εκπρόσωποι των εθνικών ομάδων μπορούν να παρίστανται στις 
συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας και της Ολομέλειας.  

• Στη συνέχεια, οι γνώμες που θα έχουν ληφθεί θα πρέπει να συγκεφαλαιωθούν κατά τρόπο 
λογικό και εναρμονισμένο για να υποβληθούν στην Ολομέλεια.  

• Στο πλαίσιο αυτό, οι συμπρόεδροι της Διάσκεψης και η εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να 
ορίσουν προθεσμία για νέες εισηγήσεις, ιδίως όσον αφορά την πλατφόρμα. Τα μέλη της 
ομάδας εργασίας πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως σχετικά με τα αποτελέσματα της 
πλατφόρμας και τα αποτελέσματά της θα ληφθούν δεόντως υπόψη.  

• Η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί πιθανότατα στις 9 Μαΐου, με ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο 
θα πρέπει να βασίζεται στις προτάσεις που έγιναν μέσω των διαφόρων διαύλων της 
Διάσκεψης.  


