
Συνοπτική έκθεση 19.07.2021

Συνοπτική έκθεση της έκτης συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής 

της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

16:00 - 18:00, κτίριο Europa (αίθουσα S7, υβριδική συνεδρίαση)

Συμμετέχοντες: βλ. τον κατάλογο συμμετεχόντων στο παράρτημα

Σύνοψη και συμπεράσματα: 

Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποίησε την έκτη
συνεδρίασή της στις 19 Ιουλίου 2021 στο κτίριο του Συμβουλίου (σε υβριδική μορφή).

Στην έκτη συνεδρίαση συμπροήδρευσαν το μέλος του ΕΚ, κ. Guy VERHOFSTADT, ο
αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβενίας, κ. Gašper DOVŽAN και η
αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, κα Dubravka ŠUICA. Ο
κ. DOVŽAN κήρυξε την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης.

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 16 του εσωτερικού κανονισμού
της Διάσκεψης σχετικά με την αυξημένη εκπροσώπηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών
και των κοινωνικών εταίρων στην Ολομέλεια της Διάσκεψης.

Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με τις επικαιροποιημένες
πρακτικές ρυθμίσεις για την οργάνωση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, ιδίως σε σχέση με τη
σειρά και τις τοποθεσίες των ομάδων καθώς και σχετικά με τη μεθοδολογία για την οριοθέτηση
των θεμάτων. 

Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν επίσης την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την πορεία των
προετοιμασιών για τις ομάδες εργασίας της Ολομέλειας της Διάσκεψης. 

Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με το κοινό επικοινωνιακό σχέδιο
για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. 

Ο κ. Gašper Dovžan (συμπρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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1. Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Διάσκεψης σχετικά με την 

εκπροσώπηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων 
στην Ολομέλεια της Διάσκεψης 

Η κα Dubravka Šuica (συμπρόεδρος) προήδρευσε αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης και
παρουσίασε την πρόταση των συμπροέδρων για την τροποποίηση του άρθρου 16 που αποσκοπεί
στο να αυξηθεί ο αριθμός των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων και των εκλεγμένων
αντιπροσώπων των οργανισμών περιφερειακών διοικήσεων ή τοπικών αυτοδιοικήσεων στην
Ολομέλεια. προτάθηκε η ακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 16:

- Να αυξηθούν οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων από οκτώ σε δώδεκα εκπροσώπους

- Να προστεθούν έξι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των οργανισμών περιφερειακών διοικήσεων
και έξι των τοπικών αυτοδιοικήσεων.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ευρεία υποστήριξή τους
στην προτεινόμενη τροποποίηση. 

Ζητήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους να ορίσουν τα τέσσερα επιπλέον μέλη της Ολομέλειας
και ζητήθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών να συντονίσει έναν ισορροπημένο ορισμό των
έξι εκλεγμένων αντιπροσώπων των οργανισμών περιφερειακών διοικήσεων και των έξι των
τοπικών αυτοδιοικήσεων, χωρίς οι εν λόγω αντιπρόσωποι να είναι μέλη της Επιτροπής των
Περιφερειών. 

Υποβλήθηκαν διάφορα αιτήματα σχετικά με τη δυνατότητα να επιτρέπονται αναπληρωτές στις
συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής και της Ολομέλειας. Οι συμπρόεδροι παρέπεμψαν στην
προηγουμένως συμφωνηθείσα θέση που δεν επιτρέπει τέτοια δυνατότητα· εάν χρειαστεί είναι
δυνατό να γίνουν αλλαγές στη σύνθεση των αντιπροσωπειών και ενημερώνονται σχετικά οι
συμπρόεδροι, αλλά δεν μπορούν να οριστούν αναπληρωτές για συγκεκριμένες συνεδριάσεις.
Επιπροσθέτως, στο σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκε επίσης αίτημα να
περιληφθούν τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο της Διάσκεψης.

Η προεδρεύουσα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκτελεστική επιτροπή εγκρίνει την εν λόγω 
τροποποίηση του άρθρου 16 του εσωτερικού κανονισμού. 

Συμπέρασμα: 

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 16 του εσωτερικού
κανονισμού της Διάσκεψης σχετικά με την αυξημένη εκπροσώπηση των τοπικών και
περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων στην Ολομέλεια της Διάσκεψης.
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2. Επικαιροποιημένες πρακτικές ρυθμίσεις για την οργάνωση των ομάδων ευρωπαίων 

πολιτών: Ενημέρωση από τους συμπροέδρους  

Η κα Dubravka Šuica (συμπρόεδρος) προήδρευσε αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης,
επισημαίνοντας τις επικαιροποιήσεις των πρακτικών ρυθμίσεων που διανεμήθηκαν πριν από τη
συνεδρίαση, και συγκεκριμένα τα νέα στοιχεία σχετικά με τη σειρά και τις τοποθεσίες των ομάδων
και τη μεθοδολογία για την οργάνωση των συζητήσεων. Η προεδρεύουσα ενημέρωσε επίσης την
εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την πορεία της διαδικασίας επιλογής, εξηγώντας ότι έχουν ήδη
επιλεγεί περίπου 500 πολίτες, από τους 800, και ότι η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί έως τα
μέσα Αυγούστου. Καίτοι η επιδημιολογική κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς,
η συμπρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της διεξαγωγής συνεδριάσεων των ομάδων με φυσική
παρουσία. Επιπλέον, συνέστησε οι εθνικές ομάδες πολιτών να επιλέγονται τυχαία και να
εργάζονται σύμφωνα με την παρεχόμενη καθοδήγηση.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες έκαναν σε γενικές γραμμές αποδεκτές τις
επικαιροποιημένες πρακτικές ρυθμίσεις. 

Υποβλήθηκαν ερωτήματα και παρατηρήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής,
με αιτήματα για μεγαλύτερη διαφάνεια και αιτιολόγηση σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα των
επιλεγμένων πολιτών. Η συμπρόεδρος κα Šuica διευκρίνισε ότι ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών
που είναι υπεύθυνος για την επιλογή θα παράσχει πληροφορίες που επεξηγούν τη συμμόρφωση
με τα κριτήρια επιλογής στο τέλος της διαδικασίας.

Υποβλήθηκαν επίσης ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τη μέθοδο με την οποία οι πολίτες
επιλέγουν τα θέματα στα οποία θα εστιάσουν, ιδίως λόγω του περιορισμένου χρόνου που
διαθέτουν οι ομάδες για συζητήσεις καθώς και λόγω της ευρύτητας των θεμάτων. Οι συμπρόεδροι
διευκρίνισαν ότι ένας πάροχος υπηρεσιών θα συντάξει ενδιάμεση έκθεση στην οποία θα
περιγράφονται και θα αναλύονται τα στοιχεία της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας που θα
είναι διαθέσιμη στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σημείωσαν δε ότι αυτή η ενδιάμεση έκθεση θα αποτελέσει
καλή βάση για την επιλογή θεμάτων από τα μέλη της ομάδας και ότι θα τους παρασχεθεί η
δυνατότητα να προσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους ή να συζητήσουν τυχόν πρόσθετα
ζητήματα. Οι συμπρόεδροι ανέφεραν επίσης ότι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θα πλαισιώνουν τις
ομάδες ευρωπαίων πολιτών. 

Συμπέρασμα: 

Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με τις επικαιροποιημένες

πρακτικές ρυθμίσεις για την οργάνωση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, ιδίως σε σχέση

με τη σειρά και τις τοποθεσίες των ομάδων καθώς και σχετικά με τη μεθοδολογία για την

οριοθέτηση των θεμάτων. 
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3. Ομάδες εργασίας της ολομέλειας της Διάσκεψης: Ενημέρωση από τους συμπροέδρους

Ο κ. Gašper Dovžan (συμπρόεδρος) προήδρευσε αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης και
εξήγησε την πορεία των συζητήσεων σχετικά με τις ομάδες εργασίας, επισημαίνοντας ότι οι ομάδες
εργασίας δεν προβλέπονται στην κοινή δήλωση, αλλά έχουν ενταχθεί στον εσωτερικό κανονισμό
ως προπαρασκευαστικό όργανο για τη διευκόλυνση των συζητήσεων στην Ολομέλεια. Σημείωσε
ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμβιβαστική λύση ως προς διάφορα ζητήματα, όπως ο ρόλος των
ομάδων εργασίας, η συχνότητα των συνεδριάσεων, η υποβολή εκθέσεων, κλπ. Επισήμανε δε ότι
εξακολουθούν να είναι αναγκαίες οι συζητήσεις στο Συμβούλιο για τον καθορισμό της θέσης του,
αλλά ότι θα πρέπει να είναι δυνατό να επιτευχθεί συμβιβαστική λύση τον Σεπτέμβριο.

Η συμπρόεδρος κα Šuica υποστήριξε ότι οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να περιοριστούν στην
προετοιμασία της Ολομέλειας, με βάση τις συστάσεις των ομάδων πολιτών, και θέτοντας τους
πολίτες στο επίκεντρο, ορίζοντας έναν εκπρόσωπο των ομάδων ευρωπαίων πολιτών ως εισηγητή
κάθε ομάδας εργασίας, ενδεχομένως από κοινού με τον/την πρόεδρο, ώστε να διασφαλίζεται η
σύνδεση μεταξύ των ομάδων και της Ολομέλειας. Ζήτησε επίσης να διεξαχθούν οι ομάδες
εργασίας κατά τις ημερομηνίες που θα οριστούν για την Ολομέλεια, ώστε να περιοριστεί η
επιβάρυνση των πολιτών. Οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζονται από την κοινή
γραμματεία και οι πρόεδροι θα μπορούν να έχουν ορισμένη ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο
αγόρευσης. Η συμπρόεδρος κα Šuica υπογράμμισε ότι θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία
σύντομα μετά το καλοκαίρι, ώστε να μην δαπανηθεί περισσότερος χρόνος σε διαδικαστικά
ζητήματα. 

Ο συμπρόεδρος κ. Verhofstadt ζήτησε να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τις ομάδες εργασίας
το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στη Διάσκεψη. Ζήτησε δε να
ξεκινήσουν οι ομάδες εργασίας κατά τη σύνοδο Ολομέλειας του Οκτωβρίου, με βάση τις εκθέσεις
της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας και τις συστάσεις των εθνικών ομάδων πολιτών και των
εκδηλώσεων, παραπέμποντας εν προκειμένω στον εσωτερικό κανονισμό, ενώ οι ομάδες εργασίας
θα πρέπει να εκπονήσουν τις προτάσεις της Ολομέλειας γραπτώς. Ζήτησε επίσης να επιδειχθεί
εμπιστοσύνη απέναντι στους/στις προέδρους των ομάδων εργασίας και να τους παρασχεθεί
κάποια ευελιξία στην οργάνωση των εργασιών. Ανέφερε ότι ο/η πρόεδρος κάθε ομάδας εργασίας
θα πρέπει να παρουσιάσει το αποτέλεσμα των εργασιών της στην Ολομέλεια, ενώ αμέσως μετά θα
ακολουθεί αντίδραση εκπροσώπου των ομάδων ευρωπαίων πολιτών από την ομάδα εργασίας,
προκειμένου να εκφραστεί η εκτίμησή τους. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε:

- Μερικοί συμμετέχοντες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, υπενθυμίζοντας τον στόχο μιας
ελαστικής δομής, που θα έχει ως επίκεντρο τους πολίτες, επιμένοντας στον άτυπο χαρακτήρα
των ομάδων εργασίας και στη σημασία της διεξαγωγής των ομάδων εργασίας εντός του
χρονικού διαστήματος που διατίθεται στην Ολομέλεια.

- Ορισμένοι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία των ομάδων εργασίας κατά την προετοιμασία
της Ολομέλειας με την εξέταση των προτάσεων, και ζήτησαν να ξεκινήσουν σύντομα οι ομάδες
εργασίας.

- Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη για διεξαγωγή των συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας πριν
από την Ολομέλεια του Οκτωβρίου, με βάση τις εισηγήσεις για την πολύγλωσση ψηφιακή
πλατφόρμα. 

Ο συμπρόεδρος κ. Dovžan σημείωσε όλες τις παρατηρήσεις και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
συζητήσεις θα συνεχιστούν, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας τον Σεπτέμβριο.

Συμπέρασμα: 

Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν επίσης την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την πορεία των
προετοιμασιών για τις ομάδες εργασίας της Ολομέλειας της Διάσκεψης.
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4. Κοινό επικοινωνιακό σχέδιο για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: Ενημέρωση 

από τους συμπροέδρους

Ο κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) προήδρευσε αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης και
ενημέρωσε την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με το κοινό επικοινωνιακό σχέδιο που εκπόνησαν οι
Γενικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής, κατόπιν αιτήματος της εκτελεστικής επιτροπής στις 26 Μαΐου, ενώ έκανε ευπρόσδεκτες
πιθανές περαιτέρω προτάσεις. Ενημέρωσε επίσης την εκτελεστική επιτροπή ότι το κοινό
επικοινωνιακό σχέδιο έχει ήδη φέρει αποτελέσματα, με τις επισκέψεις στην πολύγλωσση ψηφιακή
πλατφόρμα να έχουν αυξηθεί.

Ο συμπρόεδρος κ. Verhofstadt ανέφερε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν διάσημες
προσωπικότητες, όπως αθλητές, για να προωθηθεί η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα μέσω του
αντίστοιχου κωδικού QR και ζήτησε από την κοινή γραμματεία και τις Γενικές Διευθύνσεις
Επικοινωνίας των τριών θεσμικών οργάνων να εξετάσουν πιο δημιουργικές λύσεις. Πληροφόρησε
δε την εκτελεστική επιτροπή ότι οι συμπρόεδροι συμφώνησαν να επιτρέπεται στους
δημοσιογράφους να παρακολουθούν τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών και ότι οι Γενικές Διευθύνσεις
Επικοινωνίας των τριών θεσμικών οργάνων θα ενεργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των
ενδιαφερόμενων πολιτών και των δημοσιογράφων.

Ο συμπρόεδρος κ. Dovžan ανέφερε ότι το επικείμενο στρατηγικό φόρουμ του Μπλεντ (Σλοβενία)
θα είναι αφιερωμένο στη Διάσκεψη και, ως εκ τούτου, θα προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Κάλεσε δε όλες τις συνιστώσες της εκτελεστικής επιτροπής να δραστηριοποιήσουν τα αντίστοιχα
δίκτυά τους.

Η συμπρόεδρος κα Šuica υπέβαλε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή
πλατφόρμα και ανέφερε ότι καταχωρίστηκαν στην πλατφόρμα περισσότεροι από 20 000
συμμετέχοντες, 1 500 εκδηλώσεις και περίπου 5 600 ιδέες. Τόνισε επίσης την ανάγκη για
περισσότερη επικοινωνία.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ορισμένοι συμμετέχοντες πρότειναν να καταγραφούν στην
πλατφόρμα οι τάσεις για καθένα από τα εννέα θέματα. Άλλοι συμμετέχοντες εισηγήθηκαν να
μπορούν επίσης τα εθνικά κοινοβούλια να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των
πολιτών, με εκδηλώσεις στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Ο συμπρόεδρος κ. Verhofstadt κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ζήτημα αυτό θα συμπεριληφθεί
στην ημερήσια διάταξη της επόμενης εκτελεστικής επιτροπής, προκειμένου να παρακολουθείται εκ
του σύνεγγυς και να αξιολογείται η συμμετοχή στην πλατφόρμα.

Συμπέρασμα: 

Οι συμπρόεδροι ενημέρωσαν την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με το κοινό

επικοινωνιακό σχέδιο για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Επόμενη συνεδρίαση: 

Η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής δεν έχει ακόμη 

καθοριστεί. 

Ο κ. Gašper Dovžan (συμπρόεδρος) κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Χειριστής: Rebecca Rhlalou, μέλος της κοινής γραμματείας
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