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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Ομάδα Εργασίας "Ευρωπαϊκή Δημοκρατία", υπό την προεδρία του Manfred Weber, Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο 
17 Δεκεμβρίου 2021, 14.00-16.00 

 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου  
 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. Η συζήτηση καλύπτει τα σημεία που περιγράφονται 
στην ημερήσια διάταξη που διανεμήθηκε πριν από τη συνεδρίαση (βλ. παράρτημα Ι). Ο πρόεδρος 
σημειώνει ότι η ομάδα ευρωπαίων πολιτών με θέμα «Ευρωπαϊκή δημοκρατία/Αξίες και δικαιώματα, 
κράτος δικαίου, ασφάλεια» ενέκρινε τις συστάσεις της, επιτρέποντας στην ομάδα εργασίας να 
εργαστεί σε αυτή τη βάση. Εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα μετάβασης σε 
συζητήσεις επί της ουσίας και παρουσιάζει την πρότασή του για διάρθρωση των εργασιών σύμφωνα 
με πέντε πυλώνες: δημοκρατία και εκλογές· λήψη αποφάσεων· εκτελεστική αρμοδιότητα· 
διαδικασίες και επικουρικότητα· καθώς και συμμετοχή των πολιτών και της νεολαίας. Επισημαίνει ότι 
πρόκειται για μια ανοικτή δομή, στην οποία θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα στοιχεία.  
 

2. Συζήτηση 
 
Η συζήτηση ξεκινά με παρουσίαση των συστάσεων της ομάδας ευρωπαίων πολιτών με θέμα 
«Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια», οι οποίες εγκρίθηκαν από 
την ομάδα στη Φλωρεντία στις 12 Δεκεμβρίου.  
 
Δύο εκπρόσωποι της ομάδας προβαίνουν σε επισκόπηση των συστάσεων, εστιάζοντας σε εκείνες που 
συνδέονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης από τη συνεδρίασης της ομάδας εργασίας και 
περιγράφοντας μια σειρά από συγκεκριμένες συστάσεις που, κατά την άποψή τους, θα μπορούσαν 
να αυξήσουν τη συμμετοχή των πολιτών και να βελτιώσουν την εκλογική διαδικασία, καθώς και τη 
λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζουν, κυρίως, τις συστάσεις της ομάδας τους για την 
περαιτέρω εναρμόνιση της εκλογικής νομοθεσίας της ΕΕ και την ενίσχυση της διακρατικής διάστασης 
των ευρωπαϊκών εκλογών, καθώς και για την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών που θα επιτρέπουν 
στους πολίτες να συνεργάζονται με τους φορείς χάραξης πολιτικής, να εκφράζουν τη γνώμη τους 
σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημαίνουν επίσης τις συστάσεις για την καθιέρωση πανευρωπαϊκού 
δημοψηφίσματος και την επαναξιολόγηση των συστημάτων ψηφοφορίας στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ, προκειμένου να καταστεί η ΕΕ πιο αποτελεσματική με κατάλληλες ταυτόχρονα εγγυήσεις για τα 
μικρότερα κράτη μέλη. Θεωρούν ότι συνολικά η ομάδα τους είχε διατυπώσει ισχυρές συστάσεις, 
υποστηριζόμενες από μεγάλη πλειοψηφία, και τονίζουν την προσδοκία τους να διαθέτουν σαφές 
χρονοδιάγραμμα για τη συνέχεια που θα δοθεί στις συστάσεις.  
 
Στη συζήτηση που ακολουθεί, η Šuica, συμπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης και 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής, υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών πρέπει 
να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Αρκετοί ομιλητές τονίζουν τη σημασία της 
εκπαίδευσης και της υπέρβασης του χάσματος πληροφόρησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα, 
όπως τονίζουν οι πολίτες. Υπάρχουν επίσης ορισμένες αναφορές στις συστάσεις σχετικά με τη 
συμμετοχική και διαβουλευτική δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της διαρθρωτικής 
ενσωμάτωσης των συνελεύσεων των πολιτών. Ορισμένοι ομιλητές τονίζουν την υποστήριξή τους στις 
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συστάσεις για την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με την ειδική εστίαση της 
συνεδρίασης, ορισμένες παρεμβάσεις αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη λήψη αποφάσεων.  
 

2.1. Δημοκρατία και εκλογές 
 
Αρκετοί ομιλητές σχολιάζουν τη σύσταση της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών για την εναρμόνιση των 
όρων ψηφοφορίας στις ευρωπαϊκές εκλογές και τη μετάβαση στην ψηφοφορία για κόμματα σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με υποψηφίους από πολλά κράτη μέλη. Η γενική ιδέα της προσπάθειας 
εναρμόνισης υποστηρίζεται από αρκετά μέλη, ενώ εκφράζονται διαφορετικές απόψεις σχετικά με την 
πιθανή μείωση της ηλικίας ψήφου στα 16 έτη. Εν προκειμένω, οι εκπρόσωποι της ομάδας Ευρωπαίων 
πολιτών επισημαίνουν ότι για την πρόταση αυτή δεν είχε υπάρξει συναίνεση μεταξύ των πολιτών 
στην ομάδα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει σύσταση για το εν λόγω θέμα. Η πρόταση για μετάβαση 
σε ένα σύστημα διακρατικών ψηφοδελτίων στις ευρωπαϊκές εκλογές τυγχάνει ισχυρής υποστήριξης 
από ορισμένα μέλη, άλλα μέλη τονίζουν ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη όλες οι επιπτώσεις 
κατά τη συζήτηση του ζητήματος, ενώ ορισμένοι ομιλητές δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ιδέα 
αυτή.  
 
Επιπλέον, ορισμένα μέλη τάσσονται υπέρ της αύξησης της προβολής των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και της σύνδεσης του αποτελέσματος των εκλογών με τον διορισμό του προέδρου της 
Επιτροπής μέσω ενός συστήματος κορυφαίων υποψηφίων. Άλλοι ομιλητές ζητούν να εξασφαλιστεί 
μια χωρίς αποκλεισμούς διεξαγωγή των εκλογών, με συμμετοχή μεταξύ άλλων ατόμων με αναπηρία 
και μειονοτικών ομάδων. Ορισμένα μέλη τονίζουν τη σημασία της οικοδόμησης μιας ευρωπαϊκής 
δημοκρατίας πέραν των εκλογών, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της δημοκρατίας που βιώνουν οι 
πολίτες στην καθημερινότητά τους και με την υποστήριξη της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 
της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του πολίτη. Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα της οικονομικής 
δημοκρατίας. Εκφράζεται από ορισμένους υποστήριξη στη σύσταση για αλλαγή των ονομάτων των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ ώστε να αποσαφηνιστούν τα καθήκοντά τους. 
 

2.2. Λήψη αποφάσεων 
 
Οι ομιλητές συμμετέχουν επίσης σε συζήτηση σχετικά με τις διάφορες πτυχές της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ. Ορισμένοι βουλευτές τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στον οικονομικό τομέα και της παροχής δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας, υπέρ 
της περαιτέρω επέκτασης της χρήσης της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας (ΣΝΔ) και της 
διασφάλισης ότι το Συμβούλιο θα λαμβάνει αποφάσεις με ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και όχι 
με ομοφωνία σε περισσότερους τομείς (για παράδειγμα, σε θέματα φορολογίας, προϋπολογισμού 
και ιδίων πόρων, κοινωνικών υποθέσεων και εξωτερικής πολιτικής). Άλλοι κρίνουν σημαντική την 
ενίσχυση του ρόλου των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της μείωσης του 
ρόλου των οδηγιών σε σύγκριση με άλλους κανονισμούς τις τελευταίες δύο δεκαετίες, την 
αυξανόμενη τάση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, καθώς και την ανάγκη να επανεξεταστεί η 
διαδικασία της «κίτρινης κάρτας». Αναφέρεται η σημασία καλύτερης συμπερίληψης των κοινωνικών 
εταίρων και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και, επιπλέον, τίθεται το ζήτημα της διαφάνειας 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 
 

3. Τελικές παρατηρήσεις του προέδρου 
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Ο πρόεδρος εκφράζει την ικανοποίησή του για την πραγματοποιηθείσα συζήτηση και θεωρεί ότι 
δόθηκε μια γενική εικόνα των απόψεων των διαφόρων μελών και μια ξεκάθαρη κατεύθυνση του 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμβάλλει η ομάδα εργασίας στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. 
Εκφράζει την βούληση να γίνει διαδικτυακή μετάδοση της επόμενης συνόδου. Προτείνει να 
συνεχιστούν οι συζητήσεις κατά την επόμενη συνεδρίαση και υπογραμμίζει την ανάγκη παρουσίασης, 
ως επόμενου βήματος, μίας περίληψης των κύριων ιδεών προκειμένου να βρεθεί μια κοινή αντίληψη 
σχετικά με την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να συνεχισθούν οι εργασίες, με εντοπισμό 
θεμάτων που μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν αντικείμενο βέτο. Θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να 
διεκπεραιωθεί στο πλαίσιο της επόμενης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης στις 17 Δεκεμβρίου 2021 
 

 

 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 
 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου – από τις 14.00 έως τις 16.00 
(εξ αποστάσεως) 

 
 

1. Κήρυξη της έναρξης από τον πρόεδρο  
 

2. Παρουσίαση από τους πολίτες των συστάσεων της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών 
σχετικά με την ευρωπαϊκή δημοκρατία και εν συνεχεία διεξαγωγή συζήτησης  
 

3. Συζήτηση με θέμα την τρίτη ενδιάμεση έκθεση από την πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα 
 

4. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ευρωπαϊκή δημοκρατία 
4.1 Δημοκρατία και εκλογές 
4.2 Διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ 
 

5. Διάφορα 
 
 

6. Κήρυξη της λήξης από τον πρόεδρο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία 
 

Πρόεδρος:  Manfred WEBER 
(Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο) 

 

    

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 

        

    

η κ. Chiara ALICANDRO  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Μιχαλάκης ΑΣΗΜΆΚΗΣ  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Zoltán  BALCZÓ Εθνικά κοινοβούλια 

η κ. Olga BAUM Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Matouš BELOHLAVEK  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

η κ. Yamina BEN NAOUM 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις 

ο κ. Brando BENIFEI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Mara BIZZOTTO Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Damian BOESELAGER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Ιωάννης  ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Nicolai BOYSEN 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις 

η κ. Martina BRAMBILLA  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Gari  CAPPELLI Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Vasco CORDEIRO Επιτροπή των Περιφερειών 

η κ. Annemieke DE CLERCK  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Bruno  DIAS Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Gašper  DOVŽAN Συμβούλιο 

η κ. Aleksandra   DULKIEWICZ  
Τοπικός/Περιφερειακός 

εκπρόσωπος 

ο κ. Pascal DURAND Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Anna ECHTERHOFF Κοινωνία των πολιτών 

ο κ. Sandro GOZI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ.  Eva Kjer  HANSEN Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Pablo  HISPÁN Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Pat  KELLY Συμβούλιο 

η κ. Antonia KIEPER Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Wepke KINGMA Συμβούλιο 

ο κ. Tomáš KOZÁK Συμβούλιο 

ο κ. Zdzisław KRASNODĘBSKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Reinhold  LOPATKA Εθνικά κοινοβούλια 

η κ.  Esther LYNCH Κοινωνικοί εταίροι 

ο κ. Ευάγγελος ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Aleksandar MILISOV  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 
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η κ.  Radvilė  
MORKŪNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Anti  POOLAMETS Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Arnoldas PRANCKEVIČIUS  Συμβούλιο 

ο κ. Paulo RANGEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Ariane  RODERT  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή 

ο κ. Hans  ROTHENBERG Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Hermano  SANCHES RUIVO   
Τοπικός/Περιφερειακός 

εκπρόσωπος 

ο κ. Axel  SCHÄFER Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Kaspar SCHULTZ 
Εθνικές ομάδες 

πολιτών/εκδηλώσεις 

ο κ. Pedro SILVA PEREIRA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ο κ. Sven SIMON Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Lucie  STUDNICNA  
Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή 

η κ. Dubravka SUICA Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

η κ. Wiktoria TYSZKA-ULEZALKA  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

ο κ. Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΏΣΤΑΣ Επιτροπή των Περιφερειών 

ο κ. Bastiaan  VAN APELDOORN Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Andris VĪTOLS Συμβούλιο 

 
 


