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Βασικές πληροφορίες: Ευρωπαϊκή δημοκρατία / αξίες,  
δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια 

 

Η ομάδα «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 

ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία, όπως οι εκλογές, η συμμετοχή των 
πολιτών εκτός εκλογικών περιόδων, η απόσταση που αισθάνονται οι πολίτες να τους χωρίζει 
από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η 
παραπληροφόρηση. Η ομάδα θα εξετάσει επίσης ζητήματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες, το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων. Ταυτόχρονα, η ομάδα ασχολείται με θέματα εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, όπως 
η προστασία των Ευρωπαίων από τρομοκρατικές πράξεις και άλλα εγκλήματα. 

Το παρόν έγγραφο σας προσφέρει γενική ενημέρωση σχετικά με τα διάφορα θέματα της 
ομάδας. Σημαντικότερο στοιχείο του είναι ότι παρουσιάζει όσα κάνει ήδη η ΕΕ σε αυτούς τους 
τομείς και όσα έχουν εκφράσει οι χρήστες της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας 
(https://futureu.europa.eu) ως κυριότερες ανησυχίες και επιθυμίες τους για το μέλλον. Τέλος, 
το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
πολλά θέματα. 

Η αποστολή σας 

Στο πλαίσιο της ομάδας αυτής θα σας καλέσουμε να συζητήσετε και να διατυπώσετε σειρά 
συστάσεων προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ώστε να δοθεί συνέχεια ως προς το μέλλον 
της Ευρώπης στους τομείς της ευρωπαϊκής δημοκρατίας/των ευρωπαϊκών αξιών, των 
δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της ασφάλειας. Για παράδειγμα, στις συστάσεις μπορεί 
να αναφέρεται ποια γενική κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθηθεί ή πώς να επιλυθεί ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα. 

https://futureu.europa.eu/
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Στη διάρκεια τριών συνεδριών θα συζητήσετε και θα συνεργαστείτε απευθείας με άλλους 
πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη και μαζί τους θα συντάξετε τις συστάσεις. Στην τρίτη και 
τελευταία συνεδρία θα ψηφίσετε συλλογικά τις συστάσεις που θα παρουσιαστούν και θα 
συζητηθούν με τους άλλους συμμετέχοντες στην ολομέλεια της Διάσκεψης. 

Ευρωπαϊκή δημοκρατία 

Συμβολή στην ευρωπαϊκή δημοκρατία σημαίνει να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί, τόσο 
συμμετέχοντας στις ευρωπαϊκές εκλογές, όπου οι πολίτες εκλέγουν απευθείας βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε 5 χρόνια, όσο και εκτός εκλογικών περιόδων. Στις τελευταίες 
ευρωπαϊκές εκλογές, που διεξήχθησαν το 2019, καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό 
συμμετοχής εδώ και 20 χρόνια, με πάνω από 200 εκατομμύρια ψηφοφόρους και ραγδαία 
αύξηση των νέων ψηφοφόρων. 

Ταυτόχρονα, η δημοκρατία στην ΕΕ και στις χώρες της αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η 
άνοδος του εξτρεμισμού, η παραπληροφόρηση και η αίσθηση απομάκρυνσης των εκλεγμένων 
αντιπροσώπων από το λαό. 

Τι κάνει η ΕΕ; 

Τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής στις εκλογές αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά των 
υγιών δημοκρατιών. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες σχετικά με τις πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους ενθαρρύνουμε να ψηφίσουν. 

Οι πολίτες θέλουν να συμμετέχουν πιο ενεργά στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται 
οι αποφάσεις και οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο τη στιγμή των εκλογών. 
Αυτός είναι ο σκοπός της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Υπάρχουν επίσης 
ορισμένες άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ που στηρίζουν τη συμμετοχή του κοινού, όπως οι 
διάλογοι με τους πολίτες, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και οι αναφορές που 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Αντιμέτωποι με τον αυξανόμενο εξτρεμισμό και τις ψευδείς ειδήσεις, εγκρίναμε ένα σχέδιο 
δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία για να καταστήσουμε τις δημοκρατίες μας πιο 
ανθεκτικές. Το σχέδιο θα προωθήσει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, θα διαφυλάξει την 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και θα εντείνει τον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης. 

Συνεισφορές από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (19 Απριλίου – 2 Αυγούστου 
2021) 

Έως τις 2 Αυγούστου 2021 η θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» συγκέντρωσε στην 
ψηφιακή πλατφόρμα συνολικά 1.016 ιδέες, 2.296 σχόλια και 329 εκδηλώσεις. Οι 
συνεισφέροντες ζητούν αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ή ακόμη και 
ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε διάφορες προτάσεις ζητείται επίσης 
αυξημένη συμμετοχή και δραστηριοποίηση των πολιτών. Σε γενικές γραμμές οι ανταλλαγές 
στο πλαίσιο της θεματικής αυτής ενότητας είναι εποικοδομητικές και μελλοντοστραφείς, 
μολονότι σε μερικές εκφράζεται ο φόβος ότι η ΕΕ κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω εντάσεων, 
λαϊκισμού και εθνικισμού. 

Οι συνεισφορές καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων: 

 Ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

 Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 Εκπροσώπηση των πολιτών 

 Συμμετοχή των πολιτών και διαβουλεύσεις 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_el
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 Μέσα ενημέρωσης 

 Γλώσσες και προώθηση του ευρωπαϊκού πνεύματος 

 Προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας 

 

Ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ευρωπαϊκή Δημοκρατία», πολλοί συνεισφέροντες 
ζητούν ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα αυτό θίγεται επίσης σε 
πολλές από στις εκδηλώσεις που σχετίζονται με την θεματική αυτή ενότητα (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης). 

Οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι η ομοσπονδοποίηση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να 
αξιοποιήσει η ΕΕ το πλήρες δυναμικό της (βλ. παράδειγμα ιδέας) αλλά και ένα μέσο για να 
αποκτήσει η ΕΕ περισσότερη αξιοπιστία και επιρροή στην παγκόσμια πολιτική σκηνή και τη 
δύναμη να αντιμετωπίσει τα διακρατικά προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα, όπως η 
κλιματική αλλαγή και η πανδημία Covid-19 (βλ. ιδέα). Επιπλέον, μέσω της ομοσπονδοποίησης 
η ΕΕ θα υπερκεράσει τον ευρωσκεπτικισμό και τα εθνικιστικά αισθήματα, σύμφωνα με τους 
συμμετέχοντες που τάσσονται υπέρ της ιδέας. 

Για παράδειγμα, μια ιδέα που υποστηρίζεται και συζητείται ευρέως συνηγορεί υπέρ μιας 
συντακτικής συνέλευσης η οποία να εκπονήσει Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που θα καθορίζει τα 
βασικά στοιχεία και τις αρχές μιας δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (βλ. ιδέα). Στη 
συζήτηση περιλαμβάνονται επίσης πιο συγκεκριμένα αιτήματα για κοινή δημοσιονομική και 
οικονομική πολιτική, ενιαίο ευρωπαϊκό στρατό και ομοσπονδοποίηση της εξωτερικής 
πολιτικής, καθώς και για ανασχεδιασμό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ βάσει φεντεραλιστικών 
αρχών. 

Ωστόσο, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες είναι επιφυλακτικοί ως προς την 
ομοσπονδοποίηση της ΕΕ και προωθούν, απεναντίας, την αποκέντρωση με περισσότερη 
εξουσία για τα κράτη μέλη (βλ. παράδειγμα ιδέας), με περισσότερη ελευθερία και σεβασμό 
προς την ταυτότητα των κρατών μελών και ελεύθερη συνεργασία σε τομείς όπου είναι χρήσιμο 
(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

Επίσης, σημαντικός όγκος ιδεών πραγματεύεται ειδικότερα τις μεταρρυθμίσεις των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, με στόχο να γίνουν πιο αποτελεσματικά και διαφανή και να 
έρθουν πιο κοντά στους πολίτες. Στις ιδέες αυτές περιλαμβάνονται προτάσεις για ευρύτερη 
αναμόρφωση της θεσμικής διάρθρωσης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το πιο συχνό αίτημα των συνεισφερόντων είναι να 
του χορηγηθεί πραγματική εξουσία νομοθετικής πρωτοβουλίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 
Ζητείται επίσης να του χορηγηθεί δημοσιονομική εξουσία (βλ. ιδέα). Η έδρα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου αποτελεί επίσης αντικείμενο συζήτησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να 
γίνει επιλογή μεταξύ Στρασβούργου και Βρυξελλών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται στην πλατφόρμα σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατυπώνεται επανειλημμένα στη 
θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» η ιδέα να υιοθετηθεί η ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία ώστε να δοθεί τέλος στο εθνικό δικαίωμα αρνησικυρίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
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Γίνονται επίσης συζητήσεις για τον ρόλο του Συμβουλίου στη θεσμική διάρθρωση της ΕΕ (βλ. 
παράδειγμα ιδέας) και υποβάλλονται προτάσεις για εμβάθυνση του συστήματος δύο 
νομοθετικών σωμάτων στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια ομάδα συνεισφορών εξετάζει την εκλογή του 
Προέδρου της Επιτροπής και τον διορισμό των επιτρόπων, περιλαμβανομένης της 
διαδικασίας των κορυφαίων υποψηφίων (Spitzenkandidaten) (βλ. παράδειγμα ιδέας), καθώς 
και την άμεση εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής από τους πολίτες (βλ. παράδειγμα ιδέας). 
Οι συμμετέχοντες θέτουν επίσης το ζήτημα του αριθμού των επιτρόπων (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Επιπλέον αναφέρονται μεταρρυθμίσεις της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής, προκειμένου, για παράδειγμα, να καταστούν πιο αποτελεσματικές. 
Λόγου χάρη, διατυπώνονται προτάσεις για μεταρρύθμιση της Επιτροπής των Περιφερειών 
ώστε να περιληφθούν κατάλληλοι δίαυλοι διαλόγου για περιφέρειες όσο και για πόλεις και 
δήμους (βλ. ιδέα), ή ώστε να της ανατεθεί ισχυρότερος ρόλος (βλ. ιδέα). 

Μια ιδέα που συζητείται πολύ είναι η εκλογή Προέδρου της ΕΕ με άμεση ψηφοφορία, για 
παράδειγμα με τη συγχώνευση των ρόλων του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (βλ. παράδειγμα ιδέας). Διατυπώνονται επίσης 
εκκλήσεις για τη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου επαφής ώστε η ΕΕ να εκφράζεται με μία 
φωνή στις εξωτερικές σχέσεις (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

 

Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Μια ομάδα ιδεών σχετικά με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις ζητεί να αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής 
των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να διευκολύνεται η ευρύτερη συμμετοχή 
των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ. Μια από τις πλέον συζητημένες προτάσεις 
αφορά τη δημιουργία διακρατικών εκλογικών καταλόγων σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
ενθαρρυνθούν οι υποψήφιοι να εστιάζουν σε ευρωπαϊκά, αντί για εγχώρια, ζητήματα (βλ. 
ιδέα). Συζητούνται επίσης και άλλες ιδέες για την προώθηση της πανευρωπαϊκής συζήτησης, 
καθώς και την προσέγγιση μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών 
(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένες από τις προτάσεις εξετάζουν ειδικότερα τρόπους αύξησης της συμμετοχής των 
ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές. Διατυπώνεται το αίτημα να καθιερωθεί η υποχρεωτική 
ψήφος (βλ. ιδέα), ενώ προτείνεται επίσης η διευκόλυνση της συμμετοχής, για παράδειγμα 
μέσω της δυνατότητας επιστολικής ψήφου και της αυθημερόν εγγραφής ψηφοφόρων, ή μέσω 
της καθιέρωσης της ημέρας των εκλογών ως επίσημης αργίας (βλ. ιδέα). Ορισμένοι 
συμμετέχοντες συζητούν επίσης την ηλεκτρονική ψηφοφορία από απόσταση, 
περιλαμβανομένης της ιδέας ομαδοποίησης των ψηφοφόρων μέσω ηλεκτρονικής ψήφου σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. ιδέα). Το ζήτημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από απόσταση 
καλύπτεται επίσης στη θεματική ενότητα «Ψηφιακός μετασχηματισμός». 

Προτείνεται επίσης να οριστεί ενιαίο ελάχιστο όριο ηλικίας για την άσκηση του δικαιώματος 
ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. παράδειγμα ιδέας), και, κατά 
προτίμηση, αυτό να είναι τα 16 έτη (βλ. ιδέα). 

Συμμετοχή των πολιτών και διαβουλεύσεις 

Μεταξύ των συνεισφορών στην πλατφόρμα, διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις για να 
ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών και το αίσθημα ευθύνης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων 
στην ΕΕ. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982


 

5 

Στο πλαίσιο μιας ομάδας ιδεών και εκδηλώσεων, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν 
πιο μόνιμοι μηχανισμοί βασισμένοι στη συμμετοχική δημοκρατία και τις επαφές μεταξύ 
πολιτών προκειμένου να ενισχύεται και να συμπληρώνεται η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, 
μεταξύ άλλων αξιοποιώντας την εμπειρία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 
Συμμετέχοντες πρότειναν, για παράδειγμα, πιο συστηματική προσφυγή σε συνελεύσεις και 
πάνελ πολιτών για την προπαρασκευή των πλέον σημαντικών και δύσκολων αποφάσεων 
στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Άλλοι συνεισφέροντες προτείνουν τη δημιουργία 
διαδικτυακού ψηφιακού φόρουμ όπου οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να συζητούν για τη 
νομοθεσία της ΕΕ, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα υπερψήφισης και σχολιασμού εμπνεόμενο 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βλ. ιδέα). Μια σχετική ιδέα αναφέρεται στη δημιουργία 
πλατφόρμας ομάδων συμφερόντων πολιτών ως εναλλακτικού τρόπου για να διοχετεύουν οι 
απλοί πολίτες και οι μικρότερες επιχειρήσεις της ΕΕ την εμπειρογνωμοσύνη τους και τις 
απόψεις τους περί νομοθεσίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Μεταξύ των συνεισφορών περιλαμβάνεται επίσης πρόταση να δημιουργηθεί διαδικτυακή 
πλατφόρμα ως ενιαίο σημείο επαφής όπου θα συγκεντρώνονται οι συνεισφορές του κοινού, 
είτε πρόκειται για Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, για καταγγελίες ή αναφορές, στο 
πλαίσιο της θεσμικής συμμετοχικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες πρότειναν ένα «κοινοβούλιο πολιτών», μια «συνέλευση 
αφιερωμένη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» (βλ. ιδέα) ή μια «συντακτική 
συνέλευση» (βλ. ιδέα) συμβουλευτική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συμμετέχοντες 
εξετάζουν επίσης την ιδέα διεξαγωγής πανευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων ως λύση 
εναλλακτική προς τα εθνικά δημοψηφίσματα για θεσμικά θέματα και θέματα πολιτικής της ΕΕ 
(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Εκπροσώπηση των πολιτών 

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα περί εκπροσώπησης των πολιτών, διατυπώνεται ευρέως το 
αίτημα στην πλατφόρμα να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις γενεές. Αυτό περιλαμβάνει 
προτάσεις να διοριστεί Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για άτομα τρίτης ηλικίας (βλ. ιδέα) και 
να δοθούν ευκαιρίες στους νέους να εκθέτουν τακτικά τις απόψεις τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (βλ. ιδέα). Επί του ίδιου θέματος, προτείνεται η θέσπιση ποσόστωσης για τους 
βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάτω των 35 ετών (βλ. ιδέα). 

Υπάρχει επίσης μια ιδέα που προτείνει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα ψηφοδέλτια 
για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βλ. ιδέα). 

Μια ιδέα που υποστηρίζεται και συζητείται ευρέως είναι η θέσπιση ευρωπαϊκής ιθαγένειας που 
θα είναι ανεξάρτητη από την ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ (βλ. ιδέα). Οι συμμετέχοντες 
θέτουν επίσης το ζήτημα της δυνατότητας των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν επί 
μακρόν σε ένα κράτος μέλος να ψηφίζουν στη χώρα διαμονής τους για τις εκλογές της ΕΕ (βλ. 
ιδέα). 

Σε μια άλλη ιδέα διατυπώνεται επίσης το αίτημα προς την ΕΕ να προωθήσει τη θέσπιση 
κοινοβουλίου των Ηνωμένων Εθνών που θα επιτρέπει στους πολίτες να εκφράζουν τη 
βούλησή τους με άμεσο τρόπο, ανεξάρτητα από τις αντίστοιχες εθνικές κυβερνήσεις τους, επί 
αποφάσεων που λαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο (βλ. ιδέα). 

Μέσα ενημέρωσης 

Ορισμένες συνεισφορές στη θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» επικεντρώνονται 
στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό το θέμα συζητείται επίσης από τους συνεισφέροντες στην 
ενότητα «Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός». 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121


 

6 

Προτείνεται επανειλημμένα η δημιουργία πανευρωπαϊκών μέσων ή δικτύων ενημέρωσης (βλ. 
παράδειγμα ιδέας) ή ενός ενιαίου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της ΕΕ (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Σκοπός της πρότασης αυτής είναι ιδίως να γνωρίσουν οι πολίτες περισσότερα για τα 
ζητήματα που αφορούν την ΕΕ, για παράδειγμα μέσω ζωντανών αναμεταδόσεων συζητήσεων 
και εκδηλώσεων, αλλά και να προωθηθεί ένα κοινό πνεύμα της ΕΕ που αναδεικνύει τις 
ευρωπαϊκές αξίες και τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές παραδόσεις, με ντοκιμαντέρ για τις χώρες 
τις ΕΕ. Ορισμένοι συνεισφέροντες ζητούν επίσης τη δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού 
καναλιού της ΕΕ για την προβολή των αξιών της πέραν των συνόρων της (βλ. παράδειγμα 
ιδέας). 

Άλλοι συμμετέχοντες προτείνουν να καταρτίζονται οι δημοσιογράφοι στον τομέα της 
δημοσιογραφίας της ΕΕ ή να καταστεί υποχρεωτικό για τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς 
φορείς να αφιερώνουν ποσοστό του χρόνου μετάδοσης σε θέματα ΕΕ. 

Γλώσσες και προώθηση του ευρωπαϊκού πνεύματος 

Μια άλλη ομάδα ιδεών που διατυπώθηκαν στην πλατφόρμα αφορά ζητήματα σχετικά με τις 
γλώσσες, ένα κοινό ευρωπαϊκό πνεύμα και μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το θέμα αυτό 
θίγεται επανειλημμένα στην ενότητα «Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός». 

Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων εξετάζει την ιδέα να επιλεγεί μία κοινή γλώσσα για καλύτερη 
επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας), 

περιλαμβανομένης της πρότασης να καθιερωθεί η εσπεράντο ως ενιαία γλώσσα (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). Στην ενότητα σχολίων καταγράφονται έντονες αντιδράσεις, τόσο υπέρ όσο 
και κατά των δύο προτάσεων. Ορισμένοι συμμετέχοντες ζητούν επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στην αρχή της πολυγλωσσίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Υπάρχουν επίσης ιδέες για τη σύσταση αθλητικής ομάδας της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας), την 
καθιέρωση της 9ης Μαΐου ως επίσημης αργίας σε όλα τα κράτη μέλη (βλ. παράδειγμα ιδέας) 
ή τη δημιουργία διαβατηρίου της ΕΕ (βλ. ιδέα) για την προώθηση του ευρωπαϊκού πνεύματος. 

Προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας 

Ορισμένες ιδέες στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας αφορούν την προστασία της 
δημοκρατίας στην ΕΕ, ενώ διατυπώνονται αιτήματα για την ανάληψη ισχυρής δράσης εναντίον 
κυβερνήσεων που παραβιάζουν τις δημοκρατικές αρχές, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ουγγαρία 
και την Πολωνία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα αυτό καλύπτεται εκτενέστερα στη θεματική 
ενότητα «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια». 

Οι συνεισφέροντες αναγνωρίζουν επίσης τον κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η 
παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις για τις δημοκρατίες. Διατυπώνονται αιτήματα για 
ενισχυμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση της διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών, τα 
οποία περιλαμβάνουν προτάσεις να δημιουργηθεί κινητή εφαρμογή επαλήθευσης 
πληροφοριών (βλ. ιδέα) ή ανεξάρτητο ινστιτούτο της ΕΕ για επαλήθευση πληροφοριών στα 
μέσα ενημέρωσης (βλ. ιδέα). 

Ορισμένες ιδέες και σχόλια εξετάζουν την ανάγκη να ρυθμιστούν οι δραστηριότητες των 
ομάδων συμφερόντων, ενώ διατυπώνονται αιτήματα να καθιερωθεί κώδικας δεοντολογίας για 
τους πολιτικούς ή να θεσπιστεί ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας που θα διαθέτει τα μέσα για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς και της ανεπιθύμητης επιρροής των ομάδων συμφερόντων 
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνονται επίσης αιτήματα για τη λήψη 
γενικών μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, για παράδειγμα κατά την 
ανάθεση έργων σε τοπικό επίπεδο. 

Μάθετε περισσότερα για το θέμα: 

http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
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Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία 
Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία 
Θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ 
Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα 

 

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια 

Το κράτος δικαίου μάς επιτρέπει να εγγυηθούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες και να 
στηρίξουμε ένα φιλικό προς τις επενδύσεις επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι μία από τις 
θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η ΕΕ διασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας και υποστηρίζει την ισότητα όλων των πολιτών. 
Αυτό σημαίνει ότι προστατεύουμε ενεργά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των 
θυμάτων και των παιδιών και καταπολεμούμε τον ρατσισμό και τις θρησκευτικές διακρίσεις. 
Σημαίνει να προωθούμε τη δικαιοσύνη και την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των 
κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ + και των ατόμων με αναπηρία. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να συμβάλουμε στην προστασία των Ευρωπαίων από τρομοκρατικές και 
εγκληματικές πράξεις. 

Τι κάνει η ΕΕ; 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα για να ενισχύσει την ικανότητά μας 
να προάγουμε και να υπερασπίζουμε το κράτος δικαίου. Παρακολουθούμε τη λειτουργία του 
κράτους δικαίου σε όλες τις χώρες της ΕΕ και θεσπίσαμε ένα νέο «πλαίσιο για το κράτος 
δικαίου». 

Η ΕΕ εργάζεται συνεχώς για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην Ένωσή μας, για 
παράδειγμα μέσω της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, του σχεδίου δράσης 
κατά του ρατσισμού ή της στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Οι δράσεις αυτές 
βασίζονται στα δικαιώματα κατά των διακρίσεων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα οποία απαγορεύουν κάθε διάκριση για λόγους όπως η φυλή, 
το φύλο, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η αναπηρία, καθώς και η εθνοτική ή 
κοινωνική καταγωγή. 

Κατά τις τελευταίες 5 δεκαετίες, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή μια ισχυρή δέσμη πολιτικών και 
κανόνων για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας και δικαιωμάτων για τους 
καταναλωτές. Το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές διασφαλίζει τα δικαιώματα αυτά, ενώ 
παράλληλα προστατεύει και ενδυναμώνει τους καταναλωτές. 

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας παρέχει τα εργαλεία και τα μέτρα που 
διασφαλίζουν την ασφάλεια στο φυσικό και ψηφιακό μας περιβάλλον. Οι 4 στρατηγικές 
προτεραιότητες δράσης της είναι οι εξής: διαχρονικό περιβάλλον ασφάλειας, αντιμετώπιση 
εξελισσόμενων απειλών, προστασία των Ευρωπαίων από την τρομοκρατία και το 
οργανωμένο έγκλημα και ένα ισχυρό οικοσύστημα ασφάλειας. 

Συνεισφορές από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (19 Απριλίου – 2 Αυγούστου 
2021) 

Η θεματική ενότητα «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» έχει συγκεντρώσει συνολικά 

1.635 συνεισφορές (547 ιδέες, 949 σχόλια και 139 εκδηλώσεις) από την έναρξη λειτουργίας της 

ψηφιακής πλατφόρμας. Σημαντικό ποσοστό των διαδράσεων στο πλαίσιο αυτής της θεματικής 

ενότητας αφορά τους «κινδύνους από την άνοδο ανελεύθερων δημοκρατιών» εντός της ΕΕ, 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_el
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el/democracy-and-human-rights
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379
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οι οποίες δεν σέβονται τις αξίες της ΕΕ και τείνουν να μετατραπούν σε αυταρχικά καθεστώτα. 

Αυτές θεωρούνται απειλή. Οι συμμετέχοντες ζητούν να αναληφθεί δράση για να διασφαλιστεί 

ο σεβασμός του κράτους δικαίου. 

Οι συνεισφορές μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής, ανάλογα με το θέμα που αφορούν: 

● Αξίες 

● Δικαιώματα και ελευθερίες 

● Προάσπιση του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

● Ασφάλεια 

● Άσκηση πίεσης από ομάδες συμφερόντων και διαφθορά 

 

Αξίες 

Σε μια ομάδα ιδεών στην πλατφόρμα διεξάγεται συζήτηση για το τι σημαίνει να είναι κανείς 

Ευρωπαίος και ποιες αξίες οφείλει να ενσαρκώνει και να προάγει η ΕΕ (για παράδειγμα, βλ. 

ιδέα). Ειδικότερα, αρκετοί πολίτες αναφέρουν τις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, της πολυφωνίας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ισότητας των 

φύλων, μεταξύ άλλων, ως αρχές που συναποτελούν το σύστημα αξιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και πιστεύουν ότι αυτές θα πρέπει να καθοδηγούν τις πολιτικές της. 

Μεγάλη έμφαση δίνεται στο αίτημα για μεγαλύτερη έμφυλη ισότητα (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η αύξηση του αριθμού των γυναικών σε θέσεις λήψης πολιτικών 

και οικονομικών αποφάσεων (βλ. παράδειγμα ιδέας), καθώς και η ενθάρρυνση ορθών 

πρακτικών. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες προτάσεις ζητείται η εξάλειψη των διακρίσεων λόγω 

φύλου όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, με αναφορά στη χερσόνησο του 

Αγίου Όρους, ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO όπου η είσοδος στις 

γυναίκες απαγορεύεται, σύμφωνα με τους κανόνες του ορθόδοξου χριστιανικού δόγματος (βλ. 

ιδέα). 

Ένα άλλο νήμα συζητήσεων εστιάζει στον ρόλο των χριστιανικών αξιών και στην ανάγκη 

προστασίας τους (βλ. ιδέα). Στο ίδιο πνεύμα, σε μία ιδέα ζητείται από την ΕΕ να καταδικάσει 

απερίφραστα τη γενοκτονία των Αρμενίων και άλλων χριστιανικών μειονοτήτων (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες συζητούν επίσης την ανάγκη να θεσπιστεί ένα Ευρωπαϊκό 

Σύνταγμα το οποίο θα ορίζει σαφώς ένα σύνολο θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών που θα 

πρέπει να τηρούνται στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Δικαιώματα και ελευθερίες 

Όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, μια σειρά συνεισφορών εστιάζει σε ζητήματα 

που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Μία από τις ιδέες που χαίρει μεγάλης 

αποδοχής ζητάει την απαγόρευση των συστημάτων «κοινωνικής αξιολόγησης» που 

βασίζονται στην αναγνώριση προσώπου (βλ. ιδέα). Επίσης, διατυπώνεται το αίτημα να τεθούν 

περιορισμοί στη χρήση βιομετρικών δεδομένων για σκοπούς παρακολούθησης (βλ. ιδέα) και 

στη συλλογή και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων γενικότερα (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
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Αρκετοί πολίτες προτείνουν οι επιλογές πληρωμής με μετρητά να αναγνωριστούν ως 

δημοκρατικό δικαίωμα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη καλύτερης 

νομοθεσίας και εργαλείων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε όλες τις 

νέες τεχνολογίες (βλ. ιδέα). 

Μια άλλη ομάδα συνεισφορών υπογραμμίζει την ανάγκη να αρθούν τα μέτρα κατά της 

πανδημίας COVID-19 μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

επιστροφή στην ομαλότητα και να αποκατασταθούν οι ελευθερίες των πολιτών. Στο 

παραπάνω περιλαμβάνεται το αίτημα να αποτραπούν διακρίσεις κατά πολιτών που επέλεξαν 

να μην εμβολιαστούν και να μην υποβάλλονται τακτικά σε εξετάσεις προκειμένου να έχουν 

πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ζητήματα που σχετίζονται με τον 

εμβολιασμό εξετάζονται λεπτομερέστερα στο πλαίσιο του θέματος «Υγεία». 

Μια ακόμα συζήτηση αφορά τη θεμελιώδη σημασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

ελευθεριών στο πλαίσιο του δυτικού συστήματος αξιών. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί 

συμμετέχοντες ζητούν την προστασία των ΛΟΑΤΙ και την αναγνώριση των γάμων ομοφύλων 

σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες διεκδικούν το δικαίωμα στη θεραπευτική χρήση κάνναβης χωρίς 

ιατρική παρακολούθηση (βλ. παράδειγμα ιδέας) και συζητούν ευρύτερα την 

αποποινικοποίηση και νομιμοποίηση των ναρκωτικών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα 

αυτό εξετάζεται και στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Υγεία». 

Μια πολυσυζητημένη ιδέα με μεγάλη αποδοχή είναι η έκκληση προς την ΕΕ να αναλάβει 

ηγετικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων των ζώων (βλ. ιδέα). Οι συμμετέχοντες 

θεωρούν ότι, παρόλο που οι συνθήκες της ΕΕ αναγνωρίζουν τα ζώα ως συναισθανόμενα 

όντα, στον κλάδο της κτηνοτροφίας και του κρέατος εξακολουθούν να υφίστανται βάναυσοι 

και βίαιοι τρόποι μεταχείρισής τους (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Προάσπιση του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων 

Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων εκφράζει ανησυχίες για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου 

ανά τον κόσμο και ειδικότερα σε τμήματα της ΕΕ. Οι πολίτες που καταθέτουν ιδέες επί του 

θέματος ζητούν πιο σθεναρή υπεράσπιση των αξιών της ΕΕ απέναντι σε χώρες όπως η Ρωσία 

και η Κίνα, αλλά και έναντι ενός αυξανόμενου αριθμού ανελεύθερων δημοκρατιών στην ΕΕ, 

αναφερόμενοι κυρίως αλλά όχι μόνο στην Ουγγαρία και την Πολωνία (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Οι συμμετέχοντες ανησυχούν επίσης για το γεγονός ότι οι γυναίκες, οι μειονότητες ΛΟΑΤΙ και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα βάλλονται, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στην 

Πολωνία και την Ουγγαρία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αρκετοί συμμετέχοντες επικρίνουν την 

ουγγρική κυβέρνηση και ζητούν από την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράση στο ζήτημα 

αυτό (βλ. ιδέα). 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση του κράτους δικαίου, ορισμένοι συμμετέχοντες 

προτείνουν να μειώνονται οι επιχορηγήσεις προς τις χώρες που το παραβιάζουν, να τους 

αφαιρείται το δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο ή ακόμα και να αποπέμπονται από την ΕΕ (βλ. 

παράδειγμα τέτοιας ιδέας). Διατυπώνεται επίσης το αίτημα για χρήση του μηχανισμού 

δημοσιονομικής προστασίας στον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (βλ. ιδέα), 

ενώ παράλληλα προτείνεται αναθεώρηση της διαδικασίας του άρθρου 7 δυνάμει των 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
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συνθηκών προκειμένου να γίνει ευκολότερη η επιβολή κυρώσεων σε κυβερνήσεις που 

παραβιάζουν τις αξίες της ΕΕ (βλ. ιδέα). Ένας συμμετέχων πρότεινε το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί θεματοφύλακας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 

στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα της ιδέας). Ορισμένοι συμμετέχοντες ενστερνίζονται την πρόταση 

να θεσπιστεί μηχανισμός εποπτείας της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Επίσης, στην πλατφόρμα διατυπώνεται το αίτημα να αρθεί ο κανόνας της ομοφωνίας, ώστε 

τα κράτη μέλη που δεν σέβονται το κράτος δικαίου να μην μπορούν να εμποδίσουν τη λήψη 

αποφάσεων στην ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Αναφορικά με την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων εν γένει, μια ευρέως αποδεκτή 

ιδέα προτείνει να ενισχυθεί η δυνατότητα επιβολής διάφορων νομικών πράξεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στην έννομη τάξη της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

 

Ασφάλεια 

Μία από τις ιδέες που επί του παρόντος χαίρει ευρείας αποδοχής και συγκεντρώνει πολλά 

σχόλια στην πλατφόρμα είναι η πρόταση να δημιουργηθεί στρατός της ΕΕ, για να 

προστατεύονται καλύτερα τα κράτη μέλη έναντι εχθρικών ξένων παραγόντων στο πλαίσιο της 

αβεβαιότητας αναφορικά με τη θέση των ΗΠΑ (βλ. ιδέα). Ωστόσο, αρκετοί συμμετέχοντες 

θέτουν υπό αμφισβήτηση την ορθότητα της παραπάνω πρότασης, σχολιάζοντας κυρίως τις 

πολιτικές επιπτώσεις και τη σχέση μεταξύ της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο εθνών. 

Η ιδέα αυτή συζητείται επίσης στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο». 

Με δεδομένη την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, ορισμένοι πολίτες υποστηρίζουν τη 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών 

μελών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος 

(βλ. ιδέα). 

 

Άσκηση πίεσης από ομάδες συμφερόντων και διαφθορά 

Όπως και στην περίπτωση της θεματικής ενότητας «Ευρωπαϊκή δημοκρατία», ορισμένοι 

συμμετέχοντες εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν την άσκηση πίεσης από ομάδες 

συμφερόντων και τη διαφθορά. Ορισμένοι ζητούν από την ΕΕ να αναλάβει δράση κατά της 

φοροδιαφυγής και της διαφθοράς στα κράτη μέλη (βλ. παράδειγμα ιδέας), ενώ άλλοι 

προτείνουν την ενίσχυση της νομοθεσίας και της διαφάνειας όσον αφορά την άσκηση πίεσης 

από ιδιωτικά συμφέροντα και τον περιορισμό της επιρροής τους στην πολιτική της ΕΕ (βλ. 

ιδέα). Άλλοι συμμετέχοντες συζητούν τρόπους αντιμετώπισης της διαφθοράς που σχετίζεται 

με την ΕΕ και τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος (βλ. Παράδειγμα ιδέας). 

Μάθετε περισσότερα για το θέμα: 

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας 
Τρομοκρατία 
Ευρωπαϊκά δικαιώματα και αξίες: Προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/tromokratia
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/human-rights/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/human-rights/
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Ασφάλεια – αντίδραση στην τρομοκρατική απειλή 
 
Μάθετε περισσότερα για όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της ΕΕ: 
 
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ιστότοπος του Συμβουλίου της ΕΕ 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 

Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε από την Κοινή γραμματεία της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να διαβάσετε τις θέσεις άλλων πολιτών που 
έχουν ήδη δημοσιεύσει τις ιδέες και τις σκέψεις τους, ακολουθήστε την ψηφιακή 
πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (www.futureu.europa.eu). 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδέες που έχουν υποβληθεί 
μέχρι σήμερα, συμβουλευθείτε επίσης την πρώτη ενδιάμεση έκθεση της 
πλατφόρμας.  

 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/fight-against-terrorism/
https://www.europarl.europa.eu/portal/el
https://www.consilium.europa.eu/el/
https://ec.europa.eu/info/index_el
http://www.futureu.europa.eu/
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