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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Ομάδα Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, υπό την προεδρία του Manfred Weber, 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

22 Οκτωβρίου 2021, από τις 14.00 έως τις 16:00 

 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου  
 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή. Η συζήτηση καλύπτει τα σημεία που 
περιγράφονται στην ημερήσια διάταξη που διανεμήθηκε πριν από τη συνεδρίαση (επισυνάπτεται 
προς ενημέρωση). Ο πρόεδρος αρχίζει τονίζοντας τον καινοτόμο χαρακτήρα της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης και καλωσορίζοντας ειδικότερα τους πολίτες στη συνεδρίαση της ομάδας 
εργασίας. Δηλώνει ότι θα δώσει τον λόγο σε όλους τους συμμετέχοντες με αλφαβητική σειρά, ώστε 
να συστηθούν και να εκφράσουν τις προσδοκίες τους από την Ομάδα Εργασίας.  
 
Ο πρόεδρος εκφράζει επίσης τις προσωπικές του προσδοκίες από την, κατά τη γνώμη του, 
συναρπαστικότερη των ομάδων εργασίας, λόγω της οριζόντιας θεματικής της και του στόχου να 
έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. Αναφέρει μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση: πώς να 
γίνουν ελκυστικότερες οι ευρωπαϊκές εκλογές και να αυξηθεί η προσέλευση των ψηφοφόρων· πώς 
να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων πολιτών· πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 
δυναμικό της άμεσης δημοκρατίας· και πώς να βελτιωθεί η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ. Υπενθυμίζει τη σημασία που έχει να διασφαλιστούν ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών της 
Ένωσης και του κράτους δικαίου, καθώς και η καλή λειτουργία των μέσων ενημέρωσης σε έναν 
ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο. 
 

2. Συζήτηση 
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών με αντικείμενο 
«Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» αναφέρουν τα 
αποτελέσματα της πρώτης συνεδρίασης της εν λόγω ομάδας. Μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση 
τονίζουν τα εξής:  

 πώς να αυξηθούν το ενδιαφέρον και οι γνώσεις που έχουν μεταξύ άλλων οι νέοι σχετικά με 
την ΕΕ·  

 ο ρόλος της επικοινωνίας, των μέσων ενημέρωσης και της παραπληροφόρησης, καθώς και 
της εκπαίδευσης·  

 η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές, μεταξύ άλλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·  

 πώς μπορεί να ενισχυθεί η συμμετοχή της πολιτικής με μια αμεσότερη συμμετοχή των 
πολιτών, όπως μέσω συμμετοχικών μηχανισμών και δημοψηφισμάτων·  

 η διαφάνεια, η λογοδοσία και η κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός της 
ΕΕ· 

 η προστασία των αξιών της ΕΕ και του κράτους δικαίου·  
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 η διασφάλιση των δικαιωμάτων και η καταπολέμηση των διακρίσεων· καθώς και 

 πώς να εξαλειφθούν τα αδιέξοδα και να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της ΕΕ. 

 
Άλλα μέλη της Ομάδας Εργασίας θίγουν επιπλέον ζητήματα, ενώ αρκετοί ομιλητές αναπτύσσουν το 
θέμα της ανάγκης να αυξηθεί η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές και να δοθεί ενεργότερος 
ρόλος στους πολίτες κατά την περίοδο μεταξύ των εκλογικών αναμετρήσεων. Επισημαίνεται η 
σημασία της καλύτερης επικοινωνίας και εκπαίδευσης γύρω από τη δημοκρατία, καθώς και η 
ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Ορισμένοι ομιλητές 
ζητούν να επανεξεταστεί το υποχρεωτικό της ψηφοφορίας με ομοφωνία. Άλλοι υπογραμμίζουν την 
ανάγκη να διασφαλιστούν ο σεβασμός των αξιών της ΕΕ και του κράτους δικαίου, της πολυμορφίας, 
καθώς και της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. 
 
Τίθενται επίσης ορισμένα ακόμη ζητήματα προς συζήτηση, όπως: 

 η ανάγκη να συγκριθούν τα διαφορετικά μοντέλα ολοκλήρωσης και συνεργασίας για το 
μέλλον, με ορισμένους εκπροσώπους να υποστηρίζουν την περαιτέρω ολοκλήρωση και να 
προειδοποιούν σχετικά με τους κινδύνους περαιτέρω συγκέντρωσης της εξουσίας· 

 η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και αν οι πολίτες 
θέλουν να κάνει η ΕΕ περισσότερα ή λιγότερα· 

 οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός πραγματικά ευρωπαϊκού πολιτικού 
χώρου και ο διακρατικός διάλογος για θέματα της ΕΕ·  

 η σημασία που έχει να αποκτήσουν οι εκλογές του ΕΚ μεγαλύτερη σημασία για τους πολίτες 
και να δίνονται σε αυτούς ουσιαστικές πολιτικές επιλογές·  

 ο ρόλος που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς 
και η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι, στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ και στο να έρθει η ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες· 

 η σημασία της αλληλεγγύης και μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας· 

 η σημασία που έχει η ενδυνάμωση της δημοκρατίας στην οικονομία, την κοινωνία και τον 
χώρο εργασίας·  

 το ερώτημα αν υπάρχει ανάγκη να επανεξεταστούν οι Συνθήκες. 
 

Ορισμένοι ομιλητές υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει να λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες 
και οι προτάσεις των πολιτών στην Ομάδα Εργασίας, καθώς και η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι 
ακούγονται όλες οι φωνές. 
 

3. Καταληκτικές παρατηρήσεις του προέδρου 
 
Στις καταληκτικές παρατηρήσεις του ο πρόεδρος επισημαίνει ότι η καλύτερη κατανόηση ξεκινά από 
το να ακούμε προσεκτικά ο ένας τον άλλον. Σημειώνει ότι αυτή η πρώτη συνεδρίαση έθεσε τη βάση 
για πιο διεξοδικές συζητήσεις και εργασίες. Οι συστάσεις των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών θα είναι 
διαθέσιμες πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας τον Δεκέμβριο και θα 
αποτελέσουν την αφετηρία για πιο συγκεκριμένες συζητήσεις. Για να προετοιμαστεί καλύτερα η 
συνεδρίαση, καλεί τα μέλη της Ομάδας Εργασίας να σκεφθούν έναν κατάλογο συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών και προτείνει να παρουσιάσει ο εκπρόσωπος για κάθε συνιστώσα το αποτέλεσμα 
αυτών των προβληματισμών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης στις 22 Οκτωβρίου 2021 
 

 
Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2021  

  
  
  

  
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
  

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  
  

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 από τις 14.00 έως τις 16.00  
  

Αίθουσα WEISS S1.4 και εξ αποστάσεως  
  

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ  
  

  
  
  

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης  
  

2. Χαιρετισμός και εισήγηση εκ μέρους του προέδρου Manfred 

WEBER, προέδρου της Ομάδας PPΕ στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο   
  

3. Έκθεση των εκπροσώπων της ομάδας πολιτών και σχετικά με 

την ψηφιακή πλατφόρμα   
  

4. Ανοικτή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προσδοκίες από τα 

αποτελέσματα της Ομάδας Εργασίας  
  

5. Ανοικτή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους τρόπους 

εργασίας και το χρονοδιάγραμμα  
  

6. Διάφορα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Κατάλογος των μελών της Ομάδας Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία 
 

Πρόεδρος:  Manfred WEBER 
(Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο)  

    
Προσφώνησ

η 
Όνομα Επώνυμο Τμήμα 

        

κα Lenise AGIUS Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Chiara ALICANDRO  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Μιχαλάκης ΑΣΗΜΆΚΗΣ  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Zoltán  BALCZÓ Εθνικά κοινοβούλια 

κα Olga BAUM Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Matouš BELOHLAVEK  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Brando BENIFEI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Mara BIZZOTTO Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Damian BOESELAGER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Ιωάννης  ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Nicolai BOYSEN 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις 

κα Martina BRAMBILLA  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Gari  CAPPELLI Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Vasco CORDEIRO Επιτροπή των Περιφερειών 

κα Annemieke DE CLERCK  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Samuel DENEFFE 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις 

κ. Bruno  DIAS Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Gašper  DOVŽAN Συμβούλιο 

κα Aleksandra   DULKIEWICZ  
Τοπικός/Περιφερειακός 

εκπρόσωπος 

κ. Pascal DURAND Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Anna ECHTERHOFF Κοινωνία των πολιτών 

κ. Sandro GOZI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Pippa  HACKETT Συμβούλιο 

κα  Eva Kjer  HANSEN Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Pablo  HISPÁN Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Wepke KINGMA Συμβούλιο 

κ. Tomáš KOZÁK Συμβούλιο 

κ. Zdzisław KRASNODĘBSKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα  Ilona KRONBERGA Συμβούλιο 

κ. Reinhold  LOPATKA Εθνικά κοινοβούλια 

κα  Esther LYNCH Κοινωνικοί εταίροι 

κ. Ευάγγελος ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Aleksandar MILISOV  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
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κ. Anti  POOLAMETS Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Συμβούλιο 

κ. Paulo RANGEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Ariane  RODERT  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή 

κ. Hans  ROTHENBERG Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Hermano  SANCHES RUIVO   
Τοπικός/Περιφερειακός 

εκπρόσωπος 

κ. Axel  SCHÄFER Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Kaspar SCHULTZ 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις 

κ. Pedro SILVA PEREIRA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Sven SIMON Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Lucie  STUDNICNA  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή 

κα Dubravka SUICA Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κα Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΏΣΤΑΣ Επιτροπή των Περιφερειών 

κ. Bastiaan  VAN APELDOORN Εθνικά κοινοβούλια 

 
 


	ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

