
Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης, μιας ρηξικέλευθης άσκησης διαβουλευτικής δημοκρατίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι ομάδες δίνουν στους πολίτες μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των 
μελλοντικών πολιτικών και φιλοδοξιών της Ένωσης. Αντιπροσωπευτικό δείγμα 
800 πολιτών θα συναντηθεί και θα συζητήσει το μέλλον της Ευρώπης, ώστε να 
διατυπώσει συστάσεις πολιτικής σχετικά με τα κύρια θέματα που εξετάζονται στην 
ψηφιακή πολύγλωσση πλατφόρμα της Διάσκεψης. 

Οι συστάσεις αυτές θα ενσωματωθούν στο σύνολο των συζητήσεων της Διάσκεψης, 
ώστε να δοθεί συνέχεια.

Ποιοι θα συμμετέχουν στις ομάδες;

• 4 ομάδες αποτελούμενες από 200 τυχαία επιλεγμένους πολίτες η 
καθεμία, προερχόμενους από τα 27 κράτη μέλη

• Αντιπροσωπευτικές της πολυμορφίας της ΕΕ: γεωγραφική 
προέλευση, φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και 
επίπεδο εκπαίδευσης

• νέοι (16-25 ετών), οι οποίοι θα αποτελούν το 1/3 κάθε ομάδας

https://futureu.europa.eu

Οι Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών

Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί
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αξίες, δικαιώματα, 
κράτος δικαίου, 
δημοκρατία, ασφάλεια 
(24-26/09; 12-14/11;  
10-12/12)

κλιματική αλλαγή, 
περιβάλλον/υγεία (1-3/10; 
19-21/11;  7-9/01/2022)

• 4 ομάδες που καλύπτουν διάφορα θέματα και παρέχουν χώρο για συζήτηση από 
τη βάση προς την κορυφή: 

η ΕΕ στον κόσμο / 
μετανάστευση (15-17/10;  
26-28/11; 14-16/01/2022)

Τι θα συζητηθεί;

Πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί;

3 συναντήσεις 
διάρκειας τουλάχιστον 
2 ημερών η καθεμία, 

ανά ομάδα, στο 
διάστημα μεταξύ 

Σεπτεμβρίου 2021 και 
Ιανουαρίου 2022

Εκδηλώσεις με 
φυσική παρουσία & 

διαδικτυακές, ανάλογα 
με την κατάσταση που 
θα έχει διαμορφωθεί 
λόγω της COVID-19

Πολύγλωσσες ομάδες 
(παρουσία και των 

24 γλωσσών της ΕΕ 
στις ολομέλειες των 

ομάδων)

ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη, 
απασχόληση/εκπαίδευση, 
νεολαία, πολιτισμός, 
αθλητισμός / ψηφιακός 
μετασχηματισμός  
(17-19/09; 5-7/11; 3-5/12)



 Ποια θα είναι τα αποτελέσματα των ομάδων;

• Οι ομάδες θα συζητήσουν τα στοιχεία που συγκεντρώνονται μέσω της 
ψηφιακής πλατφόρμας. Θα διατυπώσουν σειρά συστάσεων στις οποίες η 
Ένωση θα δώσει συνέχεια και οι οποίες θα συζητηθούν από την ολομέλεια της 
Διάσκεψης. 

• 80 εκπρόσωποι από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, των οποίων τουλάχιστον 
το ένα τρίτο είναι κάτω των 25 ετών, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των 
συζητήσεών τους και θα τα συζητήσουν με άλλους συμμετέχοντες των ομάδων.

• Οι συμμετέχοντες των ομάδων θα ενημερώνονται διαρκώς σχετικά με τη 
συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις τους. Στο τέλος της διαδικασίας θα 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην ανατροφοδότηση.   

 

Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο των ομάδων μέσω της 
ψηφιακής πλατφόρμας:  
https://futureu.europa.eu.
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