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I. Εισαγωγή 
Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται σε καλό δρόμο — η δημόσια συζήτηση 
έχει ξεκινήσει! Στις 10 Μαρτίου 2021 υπεγράφη η κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για 
το μέλλον της Ευρώπης από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. David Sassoli, 
τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας κ. António Costa, εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ, και την Πρόεδρο της Επιτροπής κα Ursula von der Leyen, ανοίγοντας τον δρόμο για τη 
διεξαγωγή αυτής της πρωτοφανούς, ανοικτής και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκής δημοκρατικής 
άσκησης που θέτει τους πολίτες στο επίκεντρό της. Μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, η εκτελεστική 
επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει εκπροσώπους των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ και 
παρατηρητές και επιβλέπει τη διοργάνωση της Διάσκεψης, πραγματοποίησε την πρώτη της 
συνεδρίαση. Η κοινή γραμματεία που επικουρεί την εκτελεστική επιτροπή ξεκίνησε επίσης τις 
εργασίες της.  

 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Υπογραφή της κοινής δήλωσης από τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας κ. Costa, 
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Sassoli και την Πρόεδρο της Επιτροπής κα von der Leyen 

Πρώτο σημαντικό ορόσημο υπήρξε η έναρξη λειτουργίας της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας 
της Διάσκεψης στις 19 Απριλίου 2021. Οι πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη έχουν πλέον τη 
δυνατότητα να μοιραστούν τις ιδέες τους σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης στην πλατφόρμα 
αυτή καθώς και πληροφορίες για τις εκδηλώσεις της Διάσκεψης. 

Η εναρκτήρια εκδήλωση της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2021 στους χώρους 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σε υβριδική μορφή. Ο γάλλος Πρόεδρος 
κ. Emmanuel Macron καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, στους οποίους 
συγκαταλέγονταν μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, υπουργοί ή υφυπουργοί αρμόδιοι για τις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, 
φοιτητές του προγράμματος Erasmus από ολόκληρη την ΕΕ και πάνω από 500 πολίτες. 
Οι πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το όραμά 
τους για την Ευρώπη. Πολίτες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούσαν να υποβάλουν ερωτήσεις 
στους τρεις συμπροέδρους της εκτελεστικής επιτροπής: το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κ. Guy Verhofstadt, την υφυπουργό κα Ana Paula Zacarias εξ ονόματος της Προεδρίας του 
Συμβουλίου και την αντιπρόεδρο της Επιτροπής κα Dubravka Šuica. 
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Από αριστερά προς τα δεξιά: Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα von der Leyen, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κ. Sassoli, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας κ. Costa και ο Πρόεδρος της Γαλλίας κ. Macron κατά την εναρκτήρια 
εκδήλωση της Διάσκεψης 

Πριν από την εκδήλωση αυτή, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό της 
Διάσκεψης, ο οποίος παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις εργασίες των διαφόρων οργάνων 
της Διάσκεψης και τη μεταξύ τους συνεργασία. 
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II. Δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο  
II.1. Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα  

Από τις 19 Απριλίου 2021, πολίτες από όλη την Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν τις 
απόψεις τους για το μέλλον της Ευρώπης στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης 
(https://futureu.europa.eu/)1. Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί βασική συνιστώσα της Διάσκεψης· 
παρέχει σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Οι πολίτες μπορούν να διατυπώσουν τις ιδέες 
τους, να συμμεριστούν τις ιδέες άλλων ανθρώπων και να τις σχολιάσουν. Είναι επίσης ο χώρος 
όπου όλοι μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις της Διάσκεψης και 
να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους.  

Η πλατφόρμα είναι εξ ολοκλήρου πολυγλωσσική: Όλες οι εισηγήσεις είναι διαθέσιμες στις 
24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ χάρη στην αυτόματη μετάφραση. 

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, έχουν εγγραφεί σε αυτή περίπου 19.000 
συμμετέχοντες. Έχουν ανταλλαγεί περισσότερες από 5.000 ιδέες και πάνω από 10.000 σχόλια 
και έχουν υποστηριχθεί πάνω από 29.000 φορές οι ιδέες άλλων πολιτών. Έχουν μόλις επισκεφθεί 
την πλατφόρμα περίπου 1 εκατομμύριο άτομα.  

 

Κατάσταση συμμετοχής στις 5 Ιουλίου (πηγή: futureu.europa.eu) 

Στην πλατφόρμα έχουν ανακοινωθεί περίπου 1.400 εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, πράγμα 
που επιτρέπει τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων πολιτών. Οδηγοί και υλικό της 
εκστρατείας διατίθενται στην πλατφόρμα για τους διοργανωτές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εκδηλώσεις είναι διαδραστικές και χωρίς αποκλεισμούς.  

Πρόκειται για μια καλή αρχή, αλλά θα πρέπει να προσεγγιστούν πολύ περισσότεροι πολίτες ώστε 
να διεξαχθεί ουσιαστική συζήτηση σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η προώθηση της πλατφόρμας και η 
ευρεία συμμετοχή των πολιτών θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποτελέσουν ύψιστη προτεραιότητα για 
όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην επιτυχία της Διάσκεψης. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι ένας χώρος στον οποίο οι πολίτες ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης 
και από κάθε γωνιά της Ευρώπης θα αισθάνονται άνετα και θα είναι ευπρόσδεκτοι να συμβάλουν 
στη συζήτηση. Ως εκ τούτου, όλοι όσοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα 
εφαρμόσουν τον Χάρτη της Διάσκεψης και θα τηρήσουν τους κανόνες συμμετοχής. Έχει συσταθεί 

                                                             
1 Βλ. επίσης το βίντεο που παρουσιάζει την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα  
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συντονιστική ομάδα η οποία εργάζεται υπό την εποπτεία της κοινής γραμματείας εξ ονόματος της 
εκτελεστικής επιτροπής προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση της σχετικής δέσμευσης.  

Η δημόσια συζήτηση ξεκινά από την πλατφόρμα, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Οι εισηγήσεις στην 
πλατφόρμα θα ληφθούν υπόψη από τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών και τις εθνικές ομάδες πολιτών 
και θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Θα εκπονηθούν εκθέσεις που θα 
περιλαμβάνουν ανάλυση των εισηγήσεων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται χάρη σε συνδυασμό 
ψηφιακών εργαλείων, εξόρυξης δεδομένων και ανθρώπινης ανάλυσης. Οι εκθέσεις αυτές θα είναι 
επίσης διαθέσιμες στην ίδια την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Μια πρώτη ενδιάμεση έκθεση 
θα είναι διαθέσιμη μετά το καλοκαίρι. 

 

II.2. Εκδήλωση ευρωπαίων πολιτών, 17 Ιουνίου  

Στις 17 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα μια πρώτη εκδήλωση ευρωπαίων πολιτών 
σε υβριδική μορφή, πριν από την εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας στις 19 Ιουνίου, με σκοπό 
την έναρξη της συμμετοχής των πολιτών στη Διάσκεψη. Η εκδήλωση συγκέντρωσε τους 27 
εκπροσώπους εθνικών ομάδων πολιτών ή εκδηλώσεων κάθε κράτους μέλους, τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας και περισσότερους από 50 πολίτες που επιλέγησαν να 
συμμετάσχουν στις ομάδες ευρωπαίων πολιτών της Διάσκεψης, καθώς και ομάδα φοιτητών του 
προγράμματος Erasmus. Η εκδήλωση έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν 
τις προσδοκίες τους για τη Διάσκεψη με τους τρεις συμπροέδρους της εκτελεστικής επιτροπής: το 
μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Guy Verhofstadt, την υφυπουργό κα Ana Paula Zacarias 
και την αντιπρόεδρο της Επιτροπής κα Dubravka Šuica.  

Τα υπόλοιπα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής κλήθηκαν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως. 
Η εκδήλωση μεταδόθηκε δημόσια στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και στην Europe 
By Satellite.  

 

Εκδήλωση ευρωπαίων πολιτών, Λισαβόνα 

Στις χαιρετιστήριες ομιλίες τους, οι συμπρόεδροι υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουν οι 
δραστηριότητες της Διάσκεψης με μια εκδήλωση πολιτών, δεδομένου ότι οι πολίτες βρίσκονται στο 
επίκεντρο της Διάσκεψης. Τόνισαν επίσης την ανάγκη να ακούγονται οι πολίτες, να υπάρχει ενεργός 
συνεργασία μαζί τους και να μειωθεί το χάσμα μεταξύ πολιτών και φορέων χάραξης πολιτικής. 
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Στη συνέχεια, οι πολίτες κλήθηκαν να μοιραστούν, μέσω διαδραστικού συστήματος 
δημοσκοπήσεων, τη λέξη που συνδέουν με την ΕΕ σήμερα. Οι λέξεις που επιλέχθηκαν τις 
περισσότερες φορές ήταν «αλληλεγγύη», «ενότητα» και «συνεργασία».  

Η συμπρόεδρος κα Zacarias αναφέρθηκε στα διάφορα είδη εθνικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της 
Διάσκεψης, τονίζοντας την ανάγκη προσέγγισης όλων των πολιτών και συμμετοχής της κοινωνίας 
των πολιτών. Στη συνέχεια, η συμπρόεδρος κα Šuica παρουσίασε την πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα και ενθάρρυνε τους πολίτες να τη χρησιμοποιήσουν για να μοιραστούν τις ιδέες τους. 
Ο συμπρόεδρος κ. Verhofstadt ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τον ρόλο της Ολομέλειας 
της Διάσκεψης και την αλληλεπίδρασή της με τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διάφοροι πολίτες ανέφεραν ότι η εκπαίδευση και η υγεία θα πρέπει 
να αποτελέσουν προτεραιότητα και υπογράμμισαν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
της κλιματικής αλλαγής και της μετανάστευσης. Αρκετοί υποστήριξαν έντονα ότι ο διάλογος με τους 
πολίτες θα πρέπει να διεξάγεται επί ίσοις όροις και ότι η ουσιαστική συνεργασία με τους πολίτες 
είναι καίριας σημασίας, μεταξύ άλλων και με τους πλέον επιφυλακτικούς απέναντι στην ΕΕ. 
Εκφράστηκαν ορισμένοι προβληματισμοί σχετικά με τη φιλοδοξία και τα αποτελέσματα της 
Διάσκεψης και τη συνέχεια που θα δοθεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Διάφοροι πολίτες ζήτησαν 
περισσότερη και καλύτερη επικοινωνία σχετικά με την ΕΕ και ιδίως σχετικά με τη Διάσκεψη και την 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της.  

Εν κατακλείδι, οι πολίτες κλήθηκαν να αναφέρουν τη λέξη που συνδέουν με το μέλλον της ΕΕ. 
«Ελπίδα» και «πρόκληση» ήταν οι λέξεις που επισημάνθηκαν περισσότερο. 

 

Ζωντανή δημοσκόπηση, εκδήλωση ευρωπαίων πολιτών 
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II.3. Εναρκτήρια σύνοδος της Ολομέλειας της Διάσκεψης, 19 Ιουνίου 

Η εναρκτήρια σύνοδος της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή (με φυσική παρουσία και διαδικτυακά) στις 19 Ιουνίου 2021. 
Συμμετείχαν 337 μέλη της Ολομέλειας της Διάσκεψης. 

 

Εναρκτήρια σύνοδος της Ολομέλειας της Διάσκεψης, Ημικύκλιο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Στρασβούργο 

Εξ ονόματος των συμπροέδρων, ο συμπρόεδρος κ. Guy Verhofstadt καλωσόρισε τα μέλη της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης στην εναρκτήρια σύνοδο και σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ως 
προς την ημερήσια διάταξη. Υπογράμμισε ότι αυτή η εναρκτήρια σύνοδος της Ολομέλειας 
εξακολουθεί να είναι ελλιπής όσον αφορά τη σύνθεσή της, ιδίως επειδή οι εκπρόσωποι των ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών μπορούν να οριστούν μόνο μετά τη σύστασή των εν λόγω ομάδων. Επιπλέον, 
επισήμανε τη μοναδικότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας, η οποία συνδυάζει τη συμμετοχική και 
την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων και της Ολομέλειας 
καθώς και την ανάγκη μεταρρύθμισης της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν από κοινού 
ορισμένες επείγουσες προκλήσεις. 

Στις χαιρετιστήριες επισημάνσεις της, η συμπρόεδρος κα Ana Paula Zacarias υπενθύμισε την 
πρώτη εκδήλωση ευρωπαίων πολιτών στη Λισαβόνα, την οποία διοργάνωσε στο πλαίσιο της 
Διάσκεψης η πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ δύο ημέρες νωρίτερα. Τόνισε επίσης τη 
σημασία της αλληλεπίδρασης όχι μόνο μεταξύ των πολιτών εντός των κρατών μελών, αλλά πλέον 
και μεταξύ των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να διατυπωθούν ιδέες και προτάσεις 
για το μέλλον της Ευρώπης. Σημείωσε ότι η ΕΕ έχει τα δυνατά της σημεία αλλά και τα όριά της και 
υπενθύμισε ότι ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών στη διάρκεια 
της τρέχουσας κρίσης ως προς τα εμβόλια και την οικονομική ανάκαμψη μέσω του ταμείου Next 
Generation EU. 

Αυτή την άποψη επανέλαβε και η συμπρόεδρος κα Dubravka Šuica, η οποία υπογράμμισε την 
ανάγκη να παραμείνουν οι πολίτες στο επίκεντρο της διαδικασίας και να συμμετέχουν σε όλα τα 
επίπεδα. Για πρώτη φορά οι πολίτες έχουν ισότιμο ρόλο με τους εκπροσώπους. Σημείωσε τον 
πρωτοφανή χαρακτήρα αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας διαβούλευσης σε επίπεδο ΕΕ. 
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Υπογράμμισε ότι η Διάσκεψη ενισχύει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, φέρνοντας τους πολίτες 
στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Στη συνέχεια, οι συμπρόεδροι περιέγραψαν πώς θα λειτουργήσουν οι τρεις πυλώνες της Διάσκεψης 
— η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών και οι εθνικές ομάδες 
πολιτών και η Ολομέλεια. 
Η συμπρόεδρος κα Dubravka Šuica εξήγησε πώς λειτουργεί η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα 
ως κόμβος της Διάσκεψης. Κάλεσε δε τα μέλη της Ολομέλειας να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση 
και να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ γνωρίζουν τους διάφορους τρόπους 
συμμετοχής τους στη Διάσκεψη, μεταξύ άλλων μέσω της πλατφόρμας. Επιπλέον, προσδιόρισε τη 
σύνθεση των τεσσάρων ομάδων ευρωπαίων πολιτών, οι οποίες θα ξεκινήσουν τις εργασίες τους 
τον Σεπτέμβριο, και τον τρόπο με τον οποίο θα τροφοδοτήσουν τη διαδικασία.  
Η συμπρόεδρος κα Ana Paula Zacarias τόνισε τη σημασία των εθνικών ομάδων πολιτών και των 
εκδηλώσεων ως πολλαπλασιαστών καθώς και την ανάγκη να προσεγγιστούν όλοι οι πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνήθως απέχουν. Ενημέρωσε τα μέλη της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης ότι οι προετοιμασίες για τις εθνικές ομάδες πολιτών και τις εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει 
σε πολλά κράτη μέλη, τονίζοντας τη δέσμευση των κρατών μελών να συμβάλουν στη Διάσκεψη, και 
ζήτησε να καταχωριστούν οι εν λόγω εθνικές ομάδες και εκδηλώσεις στην πλατφόρμα. Επιπλέον, 
υπογράμμισε την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας σχετικά με τη Διάσκεψη. Υπενθύμισε επίσης τις 
συζητήσεις με τους πολίτες που συμμετείχαν στην εκδήλωση ευρωπαίων πολιτών στις 17 Ιουνίου 
στη Λισαβόνα. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε, στην οποία πήραν τον λόγο πάνω από 150 συμμετέχοντες, 
εξετάστηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Υπήρξαν ορισμένα επαναλαμβανόμενα θέματα και απόψεις, 
όπως τα ακόλουθα: 

• Η Διάσκεψη αποτελεί μοναδική και άνευ προηγουμένου ευκαιρία για μια προσέγγιση από 
τη βάση προς την κορυφή, όπου η συμμετοχική δημοκρατία συμπληρώνει την 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία· 

• η ανάγκη να αποτελέσει η Διάσκεψη μια άσκηση χωρίς αποκλεισμούς, να προσεγγίσει 
τους πολίτες ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, σε όλες τις περιφέρειες και τα κοινωνικά 
στρώματα και να αφουγκραστεί προσεκτικά τις ανησυχίες, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, 
ιδίως εκείνες των νέων· 

• η σημασία να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα και να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές 
επακολουθητικές ενέργειες· 

• η ανάγκη να αντληθούν διδάγματα από τις πρόσφατες κρίσεις και να υπάρξει 
προετοιμασία για μελλοντικές προκλήσεις. 

Άλλα θέματα που επισήμαναν τα μέλη της Ολομέλειας της Διάσκεψης ήταν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

• Ζητήθηκε μια πιο ενωμένη Ευρώπη, καθώς υπογραμμίστηκε ότι τα κράτη μέλη είναι 
ισχυρότερα όταν ενεργούν από κοινού, ιδίως υπό το πρίσμα των παγκόσμιων 
προκλήσεων και στη διεθνή σκηνή· 

• η ανάγκη να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας και να ζητηθεί η συμβολή των 
περιφερειακών διοικήσεων και των τοπικών αυτοδιοικήσεων· 

• η ανάγκη να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στη 
Διάσκεψη· 

• η ανάγκη να αναγνωριστεί και να υποστηριχτεί η πρόοδος που έχει σημειώσει η ΕΕ και να 
μην θεωρηθεί δεδομένο κανένα από αυτά τα επιτεύγματα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
αναγνωριστεί η ανάγκη αλλαγών για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. 

Οι ομιλητές εξέφρασαν αποκλίνουσες απόψεις επί διαφόρων θεμάτων: 
• ορισμένοι υποστήριξαν ότι η διαδικασία θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προτεραιότητες 

πολιτικής της Ένωσης, ενώ άλλοι πρότειναν να περιληφθούν επίσης ζητήματα σχετικά με 
την ικανότητα και τη λειτουργία της Ένωσης· 

• ομοίως, ορισμένοι ομιλητές δήλωσαν ότι θα χρειαστούν αλλαγές στη Συνθήκη, ενώ άλλοι 
υποστήριξαν ότι είναι δυνατό να επέλθουν αλλαγές εντός του ισχύοντος πλαισίου. 

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις των μελών της Ολομέλειας της Διάσκεψης προσδιόρισαν ένα ευρύ 
φάσμα προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των ακόλουθων θεμάτων πολιτικής: Ψηφιακός 
μετασχηματισμός, οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, υγεία, κράτος δικαίου και δημοκρατία, 
περιβάλλον και κλίμα, μετανάστευση, ενέργεια, επισιτιστικός εφοδιασμός, αξίες, εξωτερική πολιτική, 
ασφάλεια, εκπαίδευση και πολιτισμός. 
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Εκπρόσωπος εθνικών εκδηλώσεων/ομάδων από τη Φινλανδία στην εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης 

 

Εκπρόσωπος εθνικών εκδηλώσεων/ομάδων από τις Κάτω Χώρες στην εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης 
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Ο συμπρόεδρος κ. Guy Verhofstadt παρουσίασε την πρόταση των συμπροέδρων για τη γενική 
οργάνωση των εννέα θεματικών ομάδων εργασίας. Η πρόταση εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της 
Διάσκεψης. Σημείωσε ότι θα εκπονηθούν λεπτομερέστερες πρακτικές ρυθμίσεις για τις ομάδες 
εργασίας.  

Ο συμπρόεδρος κ. Guy Verhofstadt παρουσίασε επίσης το προσωρινό χρονοδιάγραμμα της 
Διάσκεψης, το οποίο έλαβε υπό σημείωση η Ολομέλεια της Διάσκεψης.  

Η συμπρόεδρος κα Dubravka Šuica και η συμπρόεδρος κα Ana Paula Zacarias ζήτησαν να 
αναληφθεί έργο και να επιδειχθεί θάρρος και όχι μόνο λόγια, και επιπλέον υπογράμμισαν ότι η 
επιτυχία της Διάσκεψης εξαρτάται από την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.  

Οι τρεις συμπρόεδροι ευχαρίστησαν όλα τα μέλη για τη συμμετοχή και τις εισηγήσεις τους και 
υπενθύμισαν τις ημερομηνίες της επόμενης συνόδου Ολομέλειας της Διάσκεψης που θα 
πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2021. Η συμπρόεδρος κα Ana Paula Zacarias κήρυξε 
τη λήξη της συνόδου Ολομέλειας της Διάσκεψης. 

 

II.4. Ομάδες ευρωπαίων πολιτών  

Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών αποτελούν έναν από τους κύριους πυλώνες της Διάσκεψης, 
από κοινού με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και την Ολομέλεια της Διάσκεψης. Θα έχουν 
τη μορφή τεσσάρων ομάδων αποτελούμενων από 200 τυχαία επιλεγμένους συμμετέχοντες, οι 
οποίοι θα είναι αντιπροσωπευτικοί της γεωγραφικής και κοινωνιολογικής πολυμορφίας της ΕΕ. 
Οι συμμετέχοντες θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια τριών πολύγλωσσων συνεδριάσεων 
διαβούλευσης διάρκειας τουλάχιστον δύο ημερών η καθεμία, προκειμένου να καταρτιστούν 
συλλογικές συστάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις 
που συγκεντρώθηκαν μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας.  

Οι ιδέες των ομάδων ευρωπαίων πολιτών θα τροφοδοτήσουν τις συνόδους Ολομέλειας της 
Διάσκεψης και, εν τέλει, την έκθεση σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης προς την 
Κοινή Προεδρία ώστε να δοθεί συνέχεια από τα τρία θεσμικά όργανα. Ογδόντα πολίτες που 
εκπροσωπούν τις τέσσερις ομάδες ευρωπαίων πολιτών θα συμμετάσχουν στις συνόδους 
Ολομέλειας της Διάσκεψης για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις συστάσεις των ομάδων 
με τα υπόλοιπα μέλη της Ολομέλειας2. 

Οι επικαιροποιημένες πρακτικές ρυθμίσεις των ομάδων ευρωπαίων πολιτών της 26ης Μαΐου 2021 
περιέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση των ομάδων. Επιπλέον, η εκτελεστική 
επιτροπή ενέκρινε το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων των ομάδων ευρωπαίων 
πολιτών και της Ολομέλειας. 

Τα εν εξελίξει προπαρασκευαστικά βήματα για την εφαρμογή των εν λόγω αρχών και πρακτικών 
ρυθμίσεων είναι τα ακόλουθα: 

Τυχαία επιλογή των συμμετεχόντων 

Επί του παρόντος, επιλέγονται οι 800 πολίτες και στα 27 κράτη μέλη. Η επιλογή ξεκίνησε τον Μάιο 
του 2021 και ο πλήρης κατάλογος των μελών των ομάδων αναμένεται να υποβληθεί στα μέσα 
Αυγούστου. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγονται τυχαία (η κλήση τυχαίων τηλεφωνικών 
αριθμών είναι η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιείται από τα 27 εθνικά ινστιτούτα δημοσκοπήσεων 
που συντονίζονται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών), με στόχο να συγκροτηθούν «ομάδες» 
αντιπροσωπευτικές της πολυμορφίας της ΕΕ βάσει πέντε κριτηρίων: φύλο, ηλικία, γεωγραφική 
προέλευση (ιθαγένεια καθώς και αστικό/αγροτικό περιβάλλον), κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και 
επίπεδο εκπαίδευσης.  

Ο αριθμός των πολιτών ανά κράτος μέλος υπολογίζεται σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας 
αναλογικότητας που εφαρμόζεται στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβανομένου 
υπόψη ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία γυναίκα και έναν άνδρα πολίτη 
ανά κράτος μέλος.  

                                                             
2 Βλ. επίσης το βίντεο που παρουσιάζει τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών 
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Δεδομένου ότι στόχος της Διάσκεψης είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, το ένα τρίτο των 
πολιτών που απαρτίζουν μια ομάδα θα είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 24 ετών. Για κάθε ομάδα 200 
ατόμων, επιλέγονται επιπλέον 50 πολίτες ως εφεδρεία.  

Θέματα και σχεδιασμός των ομάδων 

Τα προς συζήτηση θέματα για κάθε ομάδα βασίζονται στη θεματική της πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας και ομαδοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο:   

(1) Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, θέσεις εργασίας/εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, 
αθλητισμός/ψηφιακός μετασχηματισμός· 

(2) Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια·  

(3) Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία·  

(4) Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση.  

Οι εργασίες συνεχίζονται με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων για τον σχεδιασμό κατάλληλης 
οριοθέτησης των ζητημάτων και μεθοδολογίας διαβουλεύσεων που θα επιτρέψουν μια διαφανή, 
αποτελεσματική και ουσιαστική προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. 

Οι συνεδριάσεις των ομάδων θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά στο Στρασβούργο, διαδικτυακά και 
στη συνέχεια στα κράτη μέλη.  

 

II.5. Εκτελεστική επιτροπή  

Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης συνεδρίασε πέντε φορές 
κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2021, και συγκεκριμένα στις 24 Μαρτίου, στις 7 Απριλίου, στις 
22 Απριλίου, στις 9 και στις 26 Μαΐου. Για κάθε συνεδρίαση, διατίθεται στην πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα λεπτομερής έκθεση σε όλες τις γλώσσες, στο τμήμα της εκτελεστικής επιτροπής.  

Κατά την πρώτη συνεδρίασή της στις 24 Μαρτίου, η εκτελεστική επιτροπή προέβη σε ανταλλαγή 
απόψεων σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα ενόψει της πιθανής έναρξης 
λειτουργίας της στις 19 Απριλίου 2021. Η εκτελεστική επιτροπή συζήτησε τη δυνατότητα διεξαγωγής 
επίσημης εκδήλωσης στις 9 Μαΐου. Προέβη επίσης σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις οικείες 
εσωτερικές μεθόδους εργασίας και τις μεθόδους εργασίας της Ολομέλειας.  

Κατά τη δεύτερη συνεδρίασή της στις 7 Απριλίου, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε την 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς επίσης τον Χάρτη και την οπτική ταυτότητα της 
Διάσκεψης. Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε επίσης το σχέδιο μεθόδων εργασίας της και ανέθεσε 
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στην κοινή γραμματεία να καταρτίσει σχέδιο κειμένου για τον εσωτερικό κανονισμό της Διάσκεψης. 
Ανατέθηκε στις υπηρεσίες Επικοινωνίας των τριών θεσμικών οργάνων να εκπονήσουν κοινή 
πρόταση για την εναρκτήρια εκδήλωση στις 9 Μαΐου. 

Κατά την τρίτη συνεδρίασή της στις 22 Απριλίου, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε τον εσωτερικό 
κανονισμό της Διάσκεψης όσον αφορά τις κοινές αρχές της Διάσκεψης, το πεδίο εργασιών της και 
τη συμμετοχή των πολιτών. Προέβη επίσης σε ανταλλαγή απόψεων επί του σχεδίου εσωτερικού 
κανονισμού όσον αφορά την Ολομέλεια της Διάσκεψης, και ιδίως όσον αφορά τον ρόλο και τη 
σύνθεσή της. Επιπλέον, η εκτελεστική επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις 
για την οργάνωση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών. 

Κατά την τέταρτη συνεδρίασή της στις 9 Μαΐου, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το κεφάλαιο του 
εσωτερικού κανονισμού που αφορά την Ολομέλεια της Διάσκεψης.  

Κατά την πέμπτη συνεδρίασή της στις 26 Μαΐου, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το προσωρινό 
χρονοδιάγραμμα των συνόδων Ολομέλειας της Διάσκεψης, των ομάδων ευρωπαίων πολιτών και 
των εκδηλώσεων ευρωπαίων πολιτών, καθώς και το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της εναρκτήριας 
συνόδου της Ολομέλειας της Διάσκεψης. Η εκτελεστική επιτροπή αντάλλαξε επίσης απόψεις 
σχετικά με την οργάνωση της Ολομέλειας της Διάσκεψης. Επιπλέον, η εκτελεστική επιτροπή 
ενημερώθηκε σχετικά με τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή εκδήλωσης ευρωπαίων πολιτών στις 
17 Ιουνίου 2021 στην Πορτογαλία, καθώς και σχετικά με τις επικαιροποιημένες πρακτικές ρυθμίσεις 
των ομάδων ευρωπαίων πολιτών και τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση των εθνικών 
ομάδων πολιτών. Τέλος, η εκτελεστική επιτροπή ανέθεσε στις υπηρεσίες Επικοινωνίας των τριών 
θεσμικών οργάνων να καταρτίσουν ένα συντονισμένο σχέδιο για την προώθηση της Διάσκεψης και 
ιδίως της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. 

 

 

II.6. Άλλες δραστηριότητες  

Δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής συνόδευσαν την υπογραφή της κοινής δήλωσης από 
τους τρεις προέδρους στις 10 Μαρτίου 2021, την έναρξη λειτουργίας της πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας στις 19 Απριλίου 2021, την εναρκτήρια εκδήλωση την Ημέρα της Ευρώπης και τις 
εθνικές εναρκτήριες εκδηλώσεις σε πολλά κράτη μέλη. Με βάση τα ανωτέρω, τα τρία θεσμικά 
όργανα της ΕΕ εργάζονται από κοινού για να ενισχύσουν σημαντικά —και να στηρίξουν— τόσο την 
ευαισθητοποίηση όσο και τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στην ψηφιακή πλατφόρμα.  

Οι συμπρόεδροι στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, στα κτίρια του Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες 
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Κατόπιν αιτήματος της εκτελεστικής επιτροπής, οι υπηρεσίες Επικοινωνίας των τριών θεσμικών 
οργάνων επεξεργάστηκαν επίσης κοινό σχέδιο επικοινωνίας με συμβολές από την Επιτροπή των 
Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Με βάση τα προκαταρκτικά 
στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή στην πλατφόρμα, έχει τεθεί σε εφαρμογή και έχει προγραμματιστεί 
μια σειρά δράσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί ισχυρότερη και πιο διαφοροποιημένη συμμετοχή 
πολιτών στη Διάσκεψη από κάθε γωνιά της Ευρώπης.  

Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να κινητοποιηθούν διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να προωθηθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη Διάσκεψη. Διεξάγονται ειδικές δραστηριότητες προβολής και κατάρτισης που απευθύνονται στα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, ομάδες και δίκτυα δράσης για τη συμμετοχή των πολιτών και τη συμμετοχική δημοκρατία, 
οργανώσεις αγροτικής ανάπτυξης, διασυνοριακές κοινότητες και οργανώσεις νεολαίας.  

Η Επιτροπή των Περιφερειών κινητοποίησε επίσης τα μέλη και τα δίκτυά της προκειμένου να 
συμβάλει ενεργά στη συζήτηση και την προβολή της Διάσκεψης. Φιλοξένησε δε μια εναρκτήρια 
εκδήλωση στις 9 Μαΐου 2021 στο Στρασβούργο, πριν από την εναρκτήρια εκδήλωση της 
Διάσκεψης. Η ΕτΠ εργάζεται επίσης για να ακουστεί η φωνή των δήμων και των περιφερειών μέσω 
καινοτόμων συμμετοχικών διαδικασιών και διαδικτυακών εργαλείων για τη φιλοξενία τοπικών 
ομάδων πολιτών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Επιπλέον, οι τοπικοί διάλογοι 
χρησιμοποιούνται ως συμμετοχικά φόρουμ για τον από κοινού σχεδιασμό και την ανταλλαγή ιδεών 
σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.  

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ξεκίνησε επίσης ειδική εκστρατεία.  Στο πλαίσιο 
αυτό, πραγματοποιήθηκε εναρκτήρια εκδήλωση της κοινωνίας των πολιτών στις 10 Ιουνίου 2021, 
με την οποία ξεκίνησαν επισήμως οι δραστηριότητες της ΕΟΚΕ στο πλαίσιο της Διάσκεψης. Για 
να προσεγγίσει τους πολίτες, η ΕΟΚΕ συμπράττει με το οικείο δίκτυο εθνικών και περιφερειακών 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών, με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, Εθνικά 
Συμβούλια Νεολαίας και παρεμφερείς οργανώσεις. Η ΕΟΚΕ έχει επίσης δρομολογήσει μια σειρά 
αποστολών «τοπικής δράσης» στα κράτη μέλη, οι οποίες θα διεξαχθούν μεταξύ Ιουλίου και 
Σεπτεμβρίου 2021.  

Οι κοινωνικοί εταίροι, πολυάριθμες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι φορείς δραστηριοποιούνται επίσης στη διοργάνωση εκδηλώσεων και την 
προώθηση της Διάσκεψης και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την επιτυχία 
της Διάσκεψης. 

 
©Westend61/Getty Images Royalty-free 
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III. Δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο  
Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στη 
Διάσκεψη και αποτελούν μέρος αυτού του κοινού εγχειρήματος μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν στη Διάσκεψη μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων και 
δομών σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διακρατικό επίπεδο, 
θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο όλων των εκδηλώσεων. 

Παράλληλα με τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες, κάθε κράτος μέλος μπορεί να διοργανώνει 
επιπρόσθετες εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις οικείες εθνικές ή θεσμικές ιδιαιτερότητες, και να 
συμβάλει περαιτέρω στη Διάσκεψη, για παράδειγμα μέσω εθνικών ομάδων πολιτών ή θεματικών 
εκδηλώσεων με συμβολές από διαφορετικές ομάδες. 

Στην Ολομέλεια της Διάσκεψης θα συζητηθούν οι συστάσεις από τις εθνικές ομάδες πολιτών, 
μαζί με τις συστάσεις των ομάδων ευρωπαίων πολιτών. Ως μέλη της Ολομέλειας της Διάσκεψης 
ορίστηκαν 27 εκπρόσωποι εθνικών εκδηλώσεων ή εθνικών ομάδων (ένας/μία ανά κράτος μέλος). 
Μεταξύ των εκπροσώπων αυτών συγκαταλέγονται υπάλληλοι ή πολίτες υπεύθυνοι για τον 
συντονισμό των εθνικών εκδηλώσεων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών ή οργανώσεων 
νεολαίας, πανεπιστημιακοί και φοιτητές. 

Σε κάθε κράτος μέλος βρίσκεται σε εξέλιξη εθνική διαδικασία, έπειτα από τις εναρκτήριες 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στο πλαίσιο της 
9ης Μαΐου 2021. Γενικά, προωθούνται προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή και 
επικεντρωμένες στην πολιτική, ενώ η κοινωνία των πολιτών αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο. Στόχος είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, στα άτομα που συνήθως δεν 
συμμετέχουν και στα ζητήματα που είναι σημαντικά για τα άτομα αυτά. 

Οι δραστηριότητες συχνά συντονίζονται ή διευκολύνονται από τις εθνικές αρχές σε υψηλό επίπεδο, 
σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με κοινοβούλια, περιφερειακές και τοπικές αρχές, κοινωνικούς 
εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστημιακούς εταίρους και ερευνητικά κέντρα. 
Διοργανώνονται δημόσιες συζητήσεις και διάλογοι με τους πολίτες, με διαφορετικούς βαθμούς 
αποκέντρωσης.  

Σε ορισμένα κράτη μέλη, διοργανώνονται δραστηριότητες σε συνεργασία με τις αντιπροσωπίες της 
Επιτροπής και τα γραφεία συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
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Ορισμένα κράτη μέλη προτίθενται επίσης να οργανώσουν ομάδες πολιτών σε εθνικό επίπεδο 
με τυχαία επιλεγμένους πολίτες, αντιπροσωπευτικούς της κοινωνιολογικής πολυμορφίας της 
επικράτειας ή/και των περιφερειών τους. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται, αν και είναι 
προσαρμοσμένες σε κάθε κράτος μέλος, ακολουθούν τις αρχές μιας αναγνωρισμένης μεθοδολογίας 
που εγγυάται την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία των ομάδων. Προς υποστήριξη των κρατών 
μελών που προτίθενται να οργανώσουν ομάδες πολιτών, εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Διάσκεψης 
σημείωμα καθοδήγησης3, το οποίο είναι διαθέσιμο στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.  

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν διοργανώσει ή θα διοργανώσουν εκδηλώσεις και διαλόγους με τους 
πολίτες από κοινού με άλλα κράτη μέλη ή με συγκεκριμένες τρίτες χώρες, όπου θα συμμετάσχουν 
κυρίως νέοι φοιτητές και μαθητές.  

Τα κράτη μέλη είναι αποφασισμένα να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να ενημερώσουν σχετικά 
με τις δραστηριότητες της Διάσκεψης και ιδίως σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 
Υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα εθνικών δικτυακών τόπων της Διάσκεψης, οι οποίοι 
παραπέμπουν απευθείας στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.  

Οι εκδηλώσεις των κρατών μελών και τα αποτελέσματά τους πρέπει να αναφορτώνονται στην 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα όπου μπορούν να επισημαίνονται ως «θεσμικές εκδηλώσεις». 

Ειδικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο διοργάνωσης τέτοιων εκδηλώσεων 
διατίθενται υπό μορφή οδηγών στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και, ιδίως, στον 
«Οδηγό βήμα προς βήμα για τους διοργανωτές εκδηλώσεων».  

  

                                                             
3 Η καθοδήγηση αυτή εμπνέεται από τις αρχές της ορθής διαβούλευσης που καθορίζονται ιδίως σε μια έκθεση του 
ΟΟΣΑ, στην οποία εξετάζονται εκατοντάδες περιπτωσιολογικές μελέτες των διαδικασιών διαβούλευσης, με σκοπό να 
υποστηριχτούν τα κράτη μέλη που προτίθενται να οργανώσουν ομάδες πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο. 
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IV. Επόμενα βήματα 
Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, ως ο κύριος διαδραστικός κόμβος για τις εισηγήσεις και την 
ενημέρωση των πολιτών, θα συνεχίσει να λαμβάνει ιδέες και απόψεις σχετικά με την πληθώρα 
εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Διάσκεψης. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας τυχαίας επιλογής, οι τέσσερις ομάδες ευρωπαίων πολιτών θα αρχίσουν τις εργασίες 
τους τον Σεπτέμβριο του 2021. Η επόμενη σύνοδος Ολομέλειας της Διάσκεψης έχει 
προγραμματιστεί για τις 22-23 Οκτωβρίου 2021. Κατά τους προσεχείς μήνες, θα συνεχίσουν 
να διοργανώνονται δραστηριότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες των δραστηριοτήτων διατίθενται στο 
προσωρινό χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διάσκεψη είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση:  

https://futureu.europa.eu 

 

©Petri Oeschger/Getty Images 
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Παράρτημα: Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης  

 

 


