
 

 

 
 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Ομάδα εργασίας «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 
Υπό την προεδρία της Věra Jourová, Αντιπροέδρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, από τις 11.00 έως τις 13.00 

 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου 

 

Η πρόεδρος Věra JOUROVÁ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης καλωσορίζοντας όλους τους συμμετέχοντες. 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή. 40 από τα 52 μέλη της Ομάδας Εργασίας ήταν 
παρόντα διά ζώσης και 5 παρακολούθησαν τη συνεδρίαση εξ αποστάσεως· 27 εξ αυτών, 
συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας των παρόντων πολιτών, συμμετείχαν στη συζήτηση. 
 
Στη συνέχεια, η πρόεδρος περιέγραψε ορισμένα από τα πολλά θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
της Ομάδας Εργασίας (π.χ. θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, ευρωπαϊκή ταυτότητα, ισότητα των 
φύλων, καταπολέμηση της τρομοκρατίας κ.λπ.). Αναφέρθηκε στις ιδέες που έχουν διατυπωθεί μέχρι 
στιγμής σχετικά με την Πολύγλωσση Ψηφιακή Πλατφόρμα για το θέμα των αξιών και των δικαιωμάτων, του 
κράτους δικαίου, της ασφάλειας και σχετικά με τα θέματα προτεραιότητας που προσδιορίστηκαν στην 
πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών 2 (βλ. έκθεση από τη συνεδρίαση 1 της Ομάδας 2 εδώ).  
 
Σημείωσε ότι η Ομάδα Εργασίας θα είναι σε θέση να συζητήσει τις συστάσεις της Ομάδας Ευρωπαίων 
Πολιτών 2 τον Δεκέμβριο.  
 
Στη συνέχεια, η πρόεδρος έδωσε τον λόγο σε όλους όσοι επιθυμούσαν να παρέμβουν στη συζήτηση, 
καλώντας τους να περιορίσουν τις παρεμβάσεις τους στα δύο λεπτά. 
 

 
2. Συζήτηση 
 
Ορισμένοι συμμετέχοντες έθεσαν προκαταρκτικά διαδικαστικά ερωτήματα, μεταξύ άλλων σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να οργανώνει τις συζητήσεις της (π.χ. να διαθέτει ένα 
θεματολόγιο διαρθρωμένο γύρω από συγκεκριμένα θέματα) και να παρουσιάζει τις εργασίες της στην 
ολομέλεια, και σχετικά με το εάν θα πρέπει να συνεδριάζει και μεταξύ των συνόδων της ολομέλειας. 
Ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν επίσης να καταστούν πιο διαφανείς οι συνεδριάσεις της Ομάδας 
Εργασίας, για παράδειγμα μέσω της δημόσιας διαδικτυακής μετάδοσης και της δημοσιοποίησης όλων των 
εγγράφων.  
 
Η πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Ομάδα Εργασίας θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των Ομάδων Ευρωπαίων 
Πολιτών και τη συμβολή στην πλατφόρμα. Συμφώνησε επίσης ως προς τη σημασία της διαφάνειας των 
εργασιών της Ομάδας Εργασίας.  
 
Επί της ουσίας, οι περισσότεροι συμμετέχοντες τόνισαν ότι το κράτος δικαίου και οι αξίες και τα δικαιώματα 
αποτελούν ουσιαστική συνιστώσα της ΕΕ, που πρέπει να ενισχυθεί και να επαναβεβαιωθεί. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/


 

 

 
Ορισμένοι έθεσαν το ερώτημα κατά πόσον η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μια οραματικό 
εγχείρημα που αποσκοπεί στη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος κράτους δικαίου και 
αξιών και δικαιωμάτων ή κατά πόσον είναι αναγκαία μια πραγματική μεταρρύθμιση. Πολλοί ζήτησαν να 
έχει απτό αποτέλεσμα η Διάσκεψη. 
 
Ορισμένα μέλη της Ομάδας Εργασίας ζήτησαν σαφέστερο ορισμό των αξιών της ΕΕ και του κοινού προτύπου 
της ΕΕ για το κράτος δικαίου. Συχνά επισήμαναν ότι η ΕΕ είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ενιαία αγορά. 
Ωστόσο, άλλοι συμμετέχοντες τόνισαν ότι το κράτος δικαίου και οι αξίες της ΕΕ έχουν ήδη καθοριστεί σαφώς 
στις Συνθήκες της ΕΕ και από το Δικαστήριο.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης την ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ των 
κοινών προτύπων και της ποικιλομορφίας των επιμέρους χωρών. Πολλά μέλη περιέγραψαν την ΕΕ ως ένα 
σύστημα βασισμένο σε κανόνες, όπου το κράτος δικαίου θα πρέπει να αποτελεί μη διαπραγματεύσιμη 
αρχή. Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες επεσήμαναν την ανάγκη σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων των 
χωρών. 
 
Επιπλέον, πολλοί συμμετέχοντες επέμειναν στην ανάγκη βελτίωσης της πραγματικής εφαρμογής των 
υφιστάμενων δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, η οποία είναι καίριας σημασίας για την αξιοπιστία και τη 
νομιμότητα της ΕΕ έναντι των πολιτών.  
Στο πλαίσιο αυτής της έκκλησης για την επίτευξη αποτελεσμάτων, αρκετοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η ΕΕ 
θα πρέπει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση.  
 
Ορισμένοι συμμετέχοντες επεσήμαναν τις εισηγήσεις στην Πολύγλωσση Ψηφιακή Πλατφόρμα και τα 
αποτελέσματα της πρώτης συνεδρίασης της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών 2 σχετικά με τα δικαιώματα που 
απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ και πρότειναν να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη του καθεστώτος 
της ιθαγένειας της ΕΕ αντί να δίδεται έμφαση στην ταυτότητα. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας σημείωσαν εν 
προκειμένω ότι οι ομάδες έχουν πραγματική ευκαιρία να καθορίσουν το πολιτικό θεματολόγιο της ΕΕ. 
 
Ορισμένοι συμμετέχοντες τόνισαν επίσης τον θεμελιώδη χαρακτήρα των κοινωνικών δικαιωμάτων, 
περιγράφοντας τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης ως βασική συνιστώσα του συστήματος 
δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ.  
 
Ορισμένοι συμμετέχοντες έθιξαν επίσης τα ζητήματα της παραπληροφόρησης, της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης, της οικογένειας, της δημογραφίας και των δικαιωμάτων των παιδιών.  
 
 
3. Τελικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 
Η πρόεδρος JOUROVÁ ολοκλήρωσε τη συζήτηση συνοψίζοντας τα κύρια σημεία που έθιξαν οι 
συμμετέχοντες.  
 
Σχετικά με τη διαδικασία, η πρόεδρος υπενθυμίζει ότι: 

 Θα επιστήσει την προσοχή της εκτελεστικής επιτροπής στην επιθυμία για απευθείας μετάδοση των 
συζητήσεων της Ομάδας Εργασίας.  

 Η Ομάδα Εργασίας θα διαθέτει ημερήσια διάταξη που θα διανέμεται πριν από κάθε συνεδρίαση, 
χωρίς, ωστόσο, να αποκλείονται και ζητήματα που ανήκουν στη γενική θεματολογία της Ομάδας 
Εργασίας. 

 Θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της αλληλεπίδρασης με άλλες Ομάδες Εργασίας. 

 Αν υπάρξουν περαιτέρω ανάγκες ερμηνείας, θα αντιμετωπιστούν. 

 Υπενθύμισε ότι ο εκπρόσωπος της Ομάδας Εργασίας θα επιλεγεί σε μεταγενέστερο στάδιο. 
 
Επί της ουσίας, συνόψισε τα ακόλουθα κύρια σημεία:  



 

 

 Το κράτος δικαίου είναι αδιαπραγμάτευτο, ενώ απαιτούνται περισσότερος διάλογος και 
συναντίληψη. Η πολυμορφία πρέπει να εκτιμάται, αλλά να βασίζεται σε κοινά πρότυπα.  

 Είναι αναγκαίο να περάσει η ΕΕ από τα λόγια στις πράξεις. Οι υφιστάμενοι κανόνες και αρχές θα 
πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως στην πράξη. Αυτό ισχύει ιδίως για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

 Θα πρέπει να επαναβεβαιωθούν οι αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, όχι ως ενιαία αγορά, αλλά ως 
Ένωση αξιών, με παράλληλη αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από το Brexit και την 
κρίση της COVID-19.  

 Θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή υπεράσπιση των αξιών της ΕΕ και να επιβεβαιωθούν και 
τελειοποιηθούν οι ήδη υφιστάμενοι ορισμοί του κράτους δικαίου, των αξιών και των δικαιωμάτων.  

 Είναι αναγκαία η ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τις αξίες, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς 
και των απειλών κατά της ασφάλειας. 

 Είναι αναγκαίο να υπάρξει σύνδεση με τα κοινωνικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών, 
το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. 

 Χρειάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη της ιθαγένειας της ΕΕ αντί της έμφασης στην προσωπική σφαίρα 
της ταυτότητας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κατάλογος των μελών της Ομάδας εργασίας «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, 

ασφάλεια» 

 
 

η κ.  Ilse  AIGNER  Επιτροπή των Περιφερειών 

ο κ.  Daniel  ANDERSSON Εθνικά κοινοβούλια 

η κ. Valentina BALZANI  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Katarina BARLEY Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Paolo BARONE  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Nicolas BAY Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Ondřej  BENEŠÍK Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Laurent BERGER Κοινωνικοί εταίροι 

η κ. Elsa BESTARD  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Vladimír BILČÍK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ.  Yves  CRUCHTEN Εθνικά κοινοβούλια 

η κ. Katalin CSEH Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Gwendoline DELBOS-CORFIELD Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Klára DOBREV Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Mandy FALZON Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών/εκδηλώσεις 

ο κ. Πέτρος  ΦΑΣΟΥΛΑΣ Κοινωνία των πολιτών 

η κ. Paula  FERNANDEZ VIANA  Επιτροπή των Περιφερειών 

ο κ. Daniel FREUND Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Esteban GONZALEZ PONS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Branko  GRIMS Εθνικά κοινοβούλια 

η κ.  Alice-Mary  HIGGINS Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Richárd  HÖRCSIK Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ.  Gerhard HUEMER Κοινωνικοί εταίροι 

η κ. Věra JOUROVÁ Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

η κ.  Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA Συμβούλιο 

ο κ.  Martin KLUS Συμβούλιο 

ο κ.  Jeppe KOFOD Συμβούλιο 

ο κ.  Γεώργιος ΚΟΤΣΙΡΑΣ Συμβούλιο 

η κ. Hajnalka KOZMANE GOMBKOTO  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Karl-Heinz  LAMBERTZ Τοπικός/περιφερειακός αντιπρόσωπος 

ο κ. Tommy Kofoed LARSEN  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 



 

 

ο κ. Normunds LEGZDINS  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Christian  MOOS 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

ο κ. Rasmus  NORDQVIST Εθνικά κοινοβούλια 

η κ. Ninni NORRA Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών/εκδηλώσεις 

η κ. Maria Teresa PAGAZAURTUNDUA RUIZ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ.  Kacper  PŁAŻYŃSKI Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ.  Pere Joan  PONS Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ.  Michael ROTH Συμβούλιο 

ο κ. Jacek SARYUSZ-WOLSKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Joy Clara SCHAEFLEIN  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Helmuth Franz SCHLAGOWSKI  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Helmut SCHOLZ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Sjoerd  SJOERDSMA Εθνικά κοινοβούλια 

η κ. Romana TOMC Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ.  Tytti TUPPURAINEN Συμβούλιο 

ο κ. Štefan URBANEK  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Karl  VANLOUWE Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Claudiu Marian VATAU  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Ozlem  YILDIRIM  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή 

η κ. Kristīne ZONBERGA Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών/εκδηλώσεις 

 
 
 
 
 
 
 

 


