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Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

Έκθεση: 2η ομάδα: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και 

δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια», 1η συνεδρίαση 

2η ομάδα ευρωπαίων πολιτών:«Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος 

δικαίου, ασφάλεια» 

 

1η συνεδρίαση: 24-26 Σεπτεμβρίου 2021, Στρασβούργο 

Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. 

Το παρόν έγγραφο1 συντάχθηκε από την ομάδα διαβούλευσης, η οποία απαρτίζεται από τις 

οργανώσεις Missions Publiques, Συμβούλιο Τεχνολογίας της Δανίας, Deliberativa, Ifok και 

Kantar, που έχουν επιφορτιστεί με τη μεθοδολογία και την οργάνωση των ομάδων. 

2η ομάδα: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια»: Η 

πρώτη συνεδρίαση διενεργήθηκε υπό την καθοδήγηση της Deliberativa και τη 

συγκαθοδήγηση της Ifok και της Missions Publiques. 

 

Περιεχόμενα 

1. Μεθοδολογία 

2. Πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης κατά τη διαδικασία της ομάδας ευρωπαίων 

πολιτών 

3. 2η ομάδα: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, 

ασφάλεια», 1η συνεδρίαση: Συμβολές εμπειρογνωμόνων 

4. Κυριότερα αποτελέσματα της συνεδρίασης 

 

Η πρώτη συνεδρίαση της δεύτερης ομάδας ευρωπαίων πολιτών της Διάσκεψης για το μέλλον 

της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, από τις 

24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2021. Τα μέλη της ομάδας καλωσόρισε ο συμπρόεδρος Gašper 

Dovžan, αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβενίας, εκ μέρους της 

σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Η ομάδα επικεντρώθηκε στο πρωταρχικό 

θέμα με τίτλο «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια». 

Η ομάδα πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία, όπως οι εκλογές, η 

 
1 Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών και δεν 

απηχεί τις απόψεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights?locale=el
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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. Ασχολείται επίσης με 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. 

1. Μεθοδολογία 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση διεξήχθησαν συζητήσεις και συλλογικές εργασίες σε δύο μορφές: 

● Σε υποομάδες αποτελούμενες από δώδεκα έως δεκατέσσερις πολίτες. Σε κάθε υποομάδα 

ομιλούνταν τέσσερις έως πέντε γλώσσες και κάθε πολίτης είχε τη δυνατότητα να μιλάει 

στη γλώσσα του/της. Οι εργασίες των υποομάδων καθοδηγούνταν από επαγγελματίες 

διαμεσολαβητές που επελέγησαν από την κοινοπραξία εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. 

● Στην ολομέλεια, με όλους τους συμμετέχοντες. Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας 

διενεργήθηκαν υπό την καθοδήγηση δύο κύριων διαμεσολαβητών. 

Στο πλαίσιο αυτής της ομάδας έγιναν ορισμένες προσαρμογές στην ημερήσια διάταξη προκειμένου 

να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα από την πρώτη συνεδρίαση της πρώτης ομάδας. Ειδικότερα, 

αποφασίστηκε η διάσπαση της ολομέλειας του Σαββάτου σε δύο θεματικά πεδία, ένα το πρωί και 

ένα το απόγευμα του Σαββάτου. Η αλλαγή αυτή είχε ως στόχο να δοθεί στα μέλη της ομάδας η 

δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων και να έχουν 

περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στα θέματα και στη δυναμική των προτεραιοτήτων το απόγευμα. 

Στο παράρτημα Ι του παρόντος εγγράφου περιλαμβάνεται πλήρης επισκόπηση των σταδίων και των 

κύριων σημείων της πρώτης συνεδρίασης. 

 

2. Πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης κατά τη διαδικασία της ομάδας ευρωπαίων πολιτών 

Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το μέλλον της 

Ευρώπης. Έχουν οργανωθεί τέσσερις ομάδες ευρωπαίων πολιτών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 

στους πολίτες να σκεφτούν από κοινού το μέλλον που επιθυμούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

● Τέσσερις ομάδες αποτελούμενες από 200 ευρωπαίους πολίτες, κατόπιν τυχαίας επιλογής, 

από τα 27 κράτη μέλη. 

● Τα μέλη των ομάδων αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της ΕΕ: γεωγραφική προέλευση 

(ιθαγένεια και αστικό/αγροτικό περιβάλλον), φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο 

και επίπεδο εκπαίδευσης. 

● Σε κάθε ομάδα συμμετέχουν τουλάχιστον μία γυναίκα και ένας άνδρας πολίτης ανά κράτος 

μέλος. 

● Το ένα τρίτο κάθε ομάδας αποτελείται από νέους και νέες (ηλικίας 16 έως 25 ετών). Έχει 

δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος μεταξύ αυτής της ομάδας νέων και της Ευρωπαϊκής 

Εκδήλωσης για τη Νεολαία. 
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1η ομάδα: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, 

πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός» 

2η ομάδα: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 

3η ομάδα: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / Υγεία» 

4η ομάδα: «Η ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση» 

Είκοσι εκπρόσωποι από κάθε ομάδα ευρωπαίων πολιτών, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο 

θα είναι νέες και νέοι κάτω των 25 ετών, συμμετέχουν στην ολομέλεια της Διάσκεψης, παρουσιάζουν 

τα αποτελέσματα των συζητήσεών τους και συζητούν τις συστάσεις τους με άλλους συμμετέχοντες. 

Οι ομάδες λαμβάνουν υπόψη τις συμβολές που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης μέσω 

της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας στοιχεία στην ολομέλεια της Διάσκεψης με τη 

διατύπωση σειράς συστάσεων, ώστε η Ένωση να προβεί σε επακολουθητικές ενέργειες. 

 

3. 2η ομάδα: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια», 

1η συνεδρίαση: Συμβολές εμπειρογνωμόνων 

Για να υποστηριχθούν οι συζητήσεις και οι συλλογικές εργασίες, η κοινή γραμματεία της Διάσκεψης 

κάλεσε, εξ ονόματος των συμπροέδρων του εκτελεστικού συμβουλίου, έξι αναγνωρισμένους 

εμπειρογνώμονες στην πρώτη συνεδρίαση της συγκεκριμένης ομάδας. Οι εμπειρογνώμονες 

προέβησαν σε επισκόπηση των σημαντικότερων πτυχών του πρωταρχικού θέματος, καθώς και των 

κυριότερων σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων για την ΕΕ όσον αφορά τα δύο «θεματικά 

πεδία» της ομάδας: Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια. Τα 

μέλη της ομάδας έλαβαν επίσης μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας τα σχετικά τμήματα 

της πρώτης ενδιάμεσης έκθεσης και τους νοητικούς χάρτες που περιέχονται σε αυτήν.  

 

Εμπειρογνώμονες για το θεματικό πεδίο 1: Ευρωπαϊκή δημοκρατία 

● Miguel Poiares Maduro, Καθηγητής και πρώην Διευθυντής της Σχολής Διακρατικής 

Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Πρώην αναπληρωτής 

υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης στην 

Πορτογαλία. 

● Jim Cloos, Γενικός Γραμματέας της TEPSA (Διευρωπαϊκή Ένωση Πολιτικών Μελετών), 

ανώτερος συνεργάτης του Egmont (Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων) και πρώην 

αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Γενικής και Θεσμικής Πολιτικής στη Γενική Γραμματεία του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

● Alicja Gescinska, Πολωνοβελγίδα φιλόσοφος, συγγραφέας και ποιήτρια. Διευθύντρια του 

προγράμματος «Philosophy by Research» στο Πανεπιστήμιο του Buckingham. 

Εμπειρογνώμονες για το θεματικό πεδίο 2: Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://www.eui.eu/people?id=luis-poiares-pessoa-maduro
https://www.tepsa.eu/about/tepsa-board/
https://gescinska.com/
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● Johanna Kantola, Καθηγήτρια σπουδών φύλου στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου του Τάμπερε (Φινλανδία) 

● Jan Wouters, κάτοχος της έδρας Jean Monnet ad personam και τακτικός Καθηγητής Διεθνούς 

Δικαίου και Διεθνών Οργανισμών στο Katholieke Universiteit Leuven 

● Daniela Pisoiu, ανώτερη ερευνήτρια στο Αυστριακό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων. Τα 

ερευνητικά της πεδία περιλαμβάνουν την τρομοκρατία, τη ριζοσπαστικοποίηση, τον 

εξτρεμισμό, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. 

 

Οι βιντεοσκοπήσεις των συνεδριάσεων της ολομέλειας διατίθενται στις εξής διευθύνσεις: 

 
● Συνεδρίαση ολομέλειας της 24ης Σεπτεμβρίου 2021 με τη χαιρετιστήρια ομιλία του 

συμπροέδρου Gašper Dovžan, αναπληρωτή υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 
Σλοβενίας 

● Συνεδρίαση ολομέλειας της 25ης Σεπτεμβρίου 2021 με παρεμβάσεις εμπειρογνωμόνων για 
τη δημοκρατία στην ΕΕ 

● Συνεδρίαση ολομέλειας της 25ης Σεπτεμβρίου 2021 με παρεμβάσεις εμπειρογνωμόνων για 
τις αξίες και τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ασφάλεια 

● Συνεδρίαση ολομέλειας της 26ης Σεπτεμβρίου 2021 με την πρώτη αναγγελία των αξόνων 
● Συνεδρίαση ολομέλειας της 26ης Σεπτεμβρίου 2021 με την τελική έγκριση των αξόνων και 

την επιλογή των είκοσι εκπροσώπων 
 
 

4. Κυριότερα αποτελέσματα της συνεδρίασης 

Στο τέλος της πρώτης συνεδρίασης, οι πολίτες της ομάδας ενέκριναν πέντε άξονες εργασίας με βάση 

τα θέματα που έθιξαν, συζήτησαν και ιεράρχησαν σε σχέση με το πρωταρχικό θέμα της ομάδας 

«Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια». Ο παρακάτω πίνακας 

δείχνει τους πέντε άξονες και τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες κάθε άξονα: 

 

https://research.tuni.fi/johannakantola/
https://www.law.kuleuven.be/iir/eng/staff/Jan_Wouters.html
https://www.oiip.ac.at/en/person/daniela-pisoiu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210899
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210900
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210901
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210902
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210903
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210903
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Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της δεύτερης συνεδρίασης της ομάδας, οι πολίτες θα 

εκφράσουν την άποψή τους για το ζήτημα που έθεσε η ολομέλεια της ομάδας, δηλ. για το εάν η 

«απαγόρευση των διακρίσεων» και η «ισότητα των φύλων» θα πρέπει να παραμείνουν ως δύο 

διαφοροποιημένοι επιμέρους άξονες. 
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Παραρτήματα 

 

Παράρτημα I 

Επισκόπηση της πρώτης συνεδρίασης 

Πρώτη συνεδρίαση: Προσέγγιση «βήμα-βήμα» 

Η πρώτη συνεδρίαση και των τεσσάρων ομάδων ευρωπαίων πολιτών συνίσταται στα εξής 

στάδια: 

· Βήμα 1: Συζητάμε τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες και αναπτύσσουμε 

οράματα για το μέλλον της ΕΕ 

Οι πολίτες άρχισαν συζητώντας τι σημαίνει σήμερα για τους ίδιους η Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

καθημερινή ζωή τους και πώς συνδέονται με την ΕΕ και, στη συνέχεια, ανέπτυξαν προσωπικά 

οράματα για το μέλλον της ΕΕ έως το 2050. 

· Βήμα 2: Εγείρουμε και ιεραρχούμε θέματα σχετικά με το πρωταρχικό θέμα της 

ομάδας 

Αντλώντας από τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις, καθώς και από τη συμβολή των 

εμπειρογνωμόνων, οι πολίτες προσδιόρισαν και ιεράρχησαν θέματα σχετικά με το 

πρωταρχικό θέμα της ομάδας. 

Στο πλαίσιο της δεύτερης ομάδας έγιναν ορισμένες προσαρμογές στην ημερήσια διάταξη 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα από την πρώτη συνεδρίαση της πρώτης 

ομάδας. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η διάσπαση της ολομέλειας του Σαββάτου σε δύο 

θεματικά πεδία, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα του Σαββάτου. Η αλλαγή αυτή είχε ως 

στόχο να δοθεί στα μέλη της ειδικής ομάδας η δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από τη 

συμβολή των εμπειρογνωμόνων και να έχουν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στα 

θέματα και στη δυναμική των προτεραιοτήτων το απόγευμα.  



8 

Παρασκευή, 24/9/2021 

Ολομέλεια 

Στόχος: Καλωσόρισμα πολιτών· εξήγηση του σκοπού της Διάσκεψης και των βασικών 

συνιστωσών (πλατφόρμα, ομάδα, ολομέλεια) της Διάσκεψης· παρουσίαση της ημερήσιας 

διάταξης του Σαββατοκύριακου  

Ομιλία του συμπροέδρου Gašper Dovžan 

Εργασίες υποομάδων 

Στόχος: Γνωριμία μεταξύ των πολιτών και συζήτηση για το τι σημαίνει σήμερα για αυτούς η 

ΕΕ και πώς συνδέονται με αυτήν στην καθημερινή ζωή τους 

 

Σάββατο, 25/9/2021 

Εργασίες 1ης υποομάδας 

Στόχος: Παρουσίαση των πολιτών και ανάπτυξη οραμάτων για το μέλλον της ΕΕ 

Ολομέλεια 1 

Στόχος: Παρουσίαση των απόψεων των εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θεματικό πεδίο 1: 

Ευρωπαϊκή δημοκρατία. Παρουσίαση των κύριων συμβολών που συγκεντρώθηκαν στην 

πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και διατύπωση παρατηρήσεων από τους 

εμπειρογνώμονες για τους συναφείς νοητικούς χάρτες που περιελήφθησαν στην πρώτη 

ενδιάμεση έκθεση των συμβολών στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 

Ολομέλεια 2 

Στόχος: Παρουσίαση των απόψεων των εμπειρογνωμόνων σχετικά με το θεματικό πεδίο 2: 

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια. Παρουσίαση των κύριων συμβολών που 

συγκεντρώθηκαν στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και διατύπωση παρατηρήσεων από 

τους εμπειρογνώμονες για τους συναφείς νοητικούς χάρτες που περιελήφθησαν στην πρώτη 

ενδιάμεση έκθεση των συμβολών στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210899
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Εργασίες 2ης υποομάδας 

Στόχος: Διατύπωση των θεμάτων που έρχονται στον νου των πολιτών όταν σκέφτονται το 

ευρύτερο θεματικό πεδίο που πραγματεύεται η υποομάδα τους. Κάθε υποομάδα έδωσε 

προτεραιότητα σε πέντε θέματα και συζήτησε τις προκλήσεις και τα ζητήματα που ενδέχεται 

να προκύψουν από αυτά όταν θα συζητηθούν λεπτομερέστερα κατά τη 2η συνεδρίαση 

 

Κυριακή 3/10/2021 

Ολομέλεια 1 

Στόχος: Εξήγηση της διαδικασίας ομαδοποίησης των αξόνων και παρουσίαση των πέντε 

προτεινόμενων αξόνων από την ομάδα διαμεσολάβησης. 

Εργασίες υποομάδων 

Σκοπός: Συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών σχετικά με τους άξονες από την ομάδα 

διαμεσολάβησης· ενστερνισμός των αξόνων από τους πολίτες και διατύπωση προτάσεων για 

τροποποιήσεις. 

Ολομέλεια 2 

Στόχος 1: Συγκέντρωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων των αξόνων από την ομάδα 

διαμεσολάβησης· συλλογική έγκριση των τροποποιήσεων και των πέντε τελικών αξόνων από 

τους πολίτες· εξήγηση των επόμενων βημάτων από την ομάδα διαμεσολάβησης. 

Στόχος 2: Κλήρωση των εκπρόσωπων της ομάδας εξ αυτών που είχαν προσφερθεί να 

εκπροσωπήσουν την ομάδα στην ολομέλεια της Διάσκεψης. Από 100 υποψηφίους 

επελέγησαν 20. 
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Παράρτημα IΙ 

Πώς δημιουργούνται οι άξονες; 

Με τη «δημιουργία αξόνων» επιδιώκεται να προσδιοριστούν άξονες εργασίας με βάση τα 

διάφορα θέματα που έχουν θίξει τα μέλη της ομάδας, προκειμένου να εξορθολογιστούν και 

να μοιραστούν οι εργασίες στις υποομάδες κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις των ομάδων. 

Πρόκειται για μια διαδραστική διαδικασία έξι βημάτων που διενεργεί η συντακτική ομάδα, 

κατά την οποία αρχικά εγείρονται διάφορα θέματα και τέλος καθορίζονται οι τελικοί άξονες 

εργασίας, οι οποίοι εγκρίνονται από τους πολίτες. Η συντακτική ομάδα απαρτίζεται από 

μέλη της κοινοπραξίας εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών στους οποίους έχει αναθέσει η 

Επιτροπή την οργάνωση των ομάδων. Η κοινή γραμματεία της Διάσκεψης επέβλεψε τον 

σχεδιασμό και την οργάνωση της διαδικασίας. 

 

1. Κατά τη «Συζήτηση θεμάτων», στο πλαίσιο των υποομάδων, τα μέλη των ομάδων 

ήγειραν θέματα τα οποία σημείωσαν οι διαμεσολαβητές. Κάθε πολίτης μπορούσε να 

εγείρει θέματα που θεωρεί σημαντικά (στο πλαίσιο των γενικών θεματικών πεδίων 

της ομάδας). Όλα τα θέματα μεταφράστηκαν στα αγγλικά με διαδικασία αυτόματης 

μετάφρασης, ο δε διαμεσολαβητής επαλήθευσε ότι η μετάφραση σεβόταν το νόημα 

του θέματος που ήγειραν οι πολίτες. 

2. Μετά την ενοποίησή τους, τα θέματα ιεραρχήθηκαν κατά την επόμενη συνεδρίαση 

της υποομάδας. Κάθε πολίτης είχε μέχρι 15 πόντους που μπορούσε να κατανείμει 

κατά σειρά προτίμησης. Το πλέον προτιμώμενο θέμα λάμβανε πέντε πόντους, το 

δεύτερο προτιμώμενο θέμα λάμβανε τέσσερις πόντους κ.ο.κ. Για τον σκοπό αυτόν, οι 

πολίτες χρησιμοποίησαν δελτία ιεράρχησης (ως ανώνυμα ψηφοδέλτια). 

3. Ο διαμεσολαβητής καταμέτρησε τους πόντους όλων των θεμάτων και τα κατέταξε με 

βάση το σύνολο των πόντων που συγκέντρωσε κάθε θέμα, από κοινού με τους 

πολίτες. Η τελική κατάταξη προβλήθηκε στην οθόνη και διαβιβάστηκε στη συντακτική 

ομάδα. 
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4. Στη συνέχεια, τα πέντε θέματα με την υψηλότερη θέση στην κατάταξη ανά υποομάδα 

(ή περισσότερα θέματα σε περίπτωση ισοψηφίας στην 5η θέση) χρησιμοποιήθηκαν 

για τη διαδικασία ομαδοποίησης. Η συντακτική ομάδα διέτρεξε τα θέματα από όλες 

τις υποομάδες και εντόπισε αυτά που έμοιαζαν ή είχαν συνάφεια μεταξύ τους. 

Δημιουργήθηκαν ενότητες με παρόμοια και συναφή θέματα, οι οποίες 

επισημάνθηκαν με χρώμα ή/και προσωρινή ονομασία. 

5. Το επόμενο βήμα ήταν να κατανεμηθούν όλες αυτές οι ενότητες σε διαφορετικούς, 

αλλά συνεκτικούς (το πολύ πέντε) άξονες εργασίας. Κάθε άξονας 

ονομάστηκε/τιτλοδοτήθηκε με βάση τις κύριες θεματικές ενότητες και τα θέματα που 

αντιστοιχούσαν σε αυτόν. Στόχος ήταν να χρησιμοποιηθούν λέξεις που είχαν ήδη 

διατυπώσει οι πολίτες και, κατά συνέπεια, να προταθούν τίτλοι που θα είχαν μεν 

λιγότερο τεχνικό χαρακτήρα αλλά μεγαλύτερο νόημα για τα μέλη της ομάδας. 

6. Κατόπιν, η συντακτική ομάδα παρουσίασε τους προτεινόμενους άξονες στην 

ολομέλεια και τις υποομάδες. Οι πολίτες μπορούσαν να ελέγξουν αν τα θέματα των 

υποομάδων τους είχαν ληφθεί δεόντως υπόψη και να ζητήσουν τροποποιήσεις 

σχετικά με την ονοματοθεσία, την ομαδοποίηση και ενδεχόμενες προσθήκες. Αν 

εγκρίνονταν από τις υποομάδες, στη συνέχεια οι τροποποιήσεις αυτές 

ενσωματώνονταν στους προτεινόμενους άξονες. Το τελευταίο βήμα περιλάμβανε εκ 

νέου παρουσίαση της κατανομής των αξόνων στην ολομέλεια και έγκρισή τους διά 

βοής. Πριν από αυτήν την τελική επικύρωση, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να 

προβούν σε ήσσονος σημασίας προσαρμογές στο πλαίσιο της ολομέλειας (οι οποίες 

έπρεπε επίσης να εγκριθούν από την ολομέλεια). 
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Παράρτημα IΙΙ 

Λεπτομερής κατάλογος αξόνων, επιμέρους θεμάτων και συμβολών με βάση την κατάταξη από 

τους πολίτες στις υποομάδες 

Άξονας 1: Διασφάλιση δικαιωμάτων και απαγόρευση των διακρίσεων 

Απαγόρευση των διακρίσεων 

- Ισότητα. Δεν νοείται δημοκρατία ούτε πρόοδος χωρίς ισότητα. (αίθουσα 15, θέση 1) 

- Ισότητα. Για να καταστεί παγκόσμια ηγετική δύναμη, η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι 

οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. (αίθουσα 15, θέση 4) 

- Ισότητα των φύλων, δικαιώματα των ΛΟΑΔ, ρατσισμός, διακρίσεις (αίθουσα 9, θέση 1) 

- Προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ και αναγνώριση του γάμου μεταξύ ατόμων του 

ίδιου φύλου. (αίθουσα 8, θέση 5) 

- Πολυμορφία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (φύλο, λειτουργική διαφορετικότητα, ένταξη 

των ατόμων με αναπηρία, ηλικία κ.λπ.). Το χάσμα μεταξύ των φύλων στη συμμετοχή στα 

κοινά. (αίθουσα 3, θέση 4) 

- Η δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας της ΕΕ για την προώθηση της καταπολέμησης των 

διακρίσεων, την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση του ρατσισμού. 

(αίθουσα 4, θέση 5) 

- Ανεργία των νέων, ακόμη και αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης — πολύ υψηλή, για 

παράδειγμα στην Ιταλία. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν σε 

εθνικό επίπεδο. Οι νέοι αναζητούν συχνά εργασία στο εξωτερικό όπου αντιμετωπίζουν άνιση 

μεταχείριση σε σχέση με τους ημεδαπούς εργαζόμενους. (αίθουσα 8, θέση 1) 

- Πώς μπορεί η ΕΕ να εξασφαλίσει ίσα δικαιώματα στην εργασία σε όλα τα κράτη μέλη; 

(αίθουσα 12, θέση 4) 

- Προστασία ευάλωτων ή μειονεκτουσών ομάδων. 

Ισότητα των φύλων 

- Ισότητα ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες. Πώς μπορεί να επιτευχθεί; (αίθουσα 15, θέση 3) 

- Ισότητα των φύλων – Πιθανή απώλεια γνώσης για το γυναικείο τμήμα του πληθυσμού σε 

πολλούς τομείς σε εθνικό επίπεδο και στην ΕΕ. Ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής ζωής και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων για τους γονείς. (αίθουσα 8, θέση 2) 

- Επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και προώθηση της 

συμμετοχής των γυναικών και των μη δυαδικών ατόμων στην πολιτική της ΕΕ. (αίθουσα 13, 

θέση 1) 

 

Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της φύσης και των ζώων 

- Προστασία του κλίματος και δημοκρατία στην ΕΕ (αίθουσα 1, θέση 3) 

- Ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύει τα άτομα των οποίων τα δικαιώματα 

παραβιάζονται στα κράτη μέλη (ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων: γυναικών και παιδιών). 

(αίθουσα 13, θέση 4) 

- Πώς μπορεί η ΕΕ να διασφαλίσει ελευθερίες, ισότητα και σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη; (αίθουσα 12, θέση 2) 
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- Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία από τη βία, τις απειλές 

κατά των μειονοτήτων και των πολιτών και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους 

στα κράτη μέλη; Πώς μπορεί να ενισχυθεί η εντολή του Οργανισμού Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εργαλεία για την προστασία ευάλωτων 

ατόμων και μειονοτήτων που είναι θύματα αδικίας ή παραβίασης των δικαιωμάτων 

τους στα κράτη μέλη; (αίθουσα 10, θέση 3) 

- Δικαιώματα των ζώων (αίθουσα 9, θέση 5) 

Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 

- Προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής (αίθουσα 9, θέση 5) 

- Πώς να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μας στην Ευρώπη (π.χ. από απειλές 

του Facebook και άλλων κοινωνικών δικτύων); (αίθουσα 10, θέση 5) 

- Πολιτικές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ασφάλεια των δεδομένων 

(αίθουσα 9, θέση 2) 

- Εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ της ιδιωτικής ζωής και της χρήσης ιδιωτικών 

πληροφοριών για σκοπούς απονομής δικαιοσύνης (αίθουσα 14, θέση 3) 

ΣΗΜ: Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της δεύτερης συνεδρίασης της ομάδας, οι πολίτες θα 

συζητήσουν το ζήτημα που έθεσε η ολομέλεια, δηλ. το εάν η «απαγόρευση των διακρίσεων» και 

η «ισότητα των φύλων» θα πρέπει να παραμείνουν ως δύο διαφοροποιημένοι επιμέρους άξονες. 
 

 

Άξονας 2: Προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 

Προστασία του κράτους δικαίου 

- Διασφάλιση του σεβασμού του δημοκρατικού κράτους δικαίου στα κράτη μέλη 

(αίθουσα 14, θέση 2) 

- Η ΕΕ πρέπει να προστατεύει το κράτος δικαίου, τις ελευθερίες των μέσων 

ενημέρωσης και τα ατομικά δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη (αίθουσα 12, θέση 3) 

- Πώς μπορούν οι πολίτες να επωφεληθούν από μια ενιαία ευρωπαϊκή δικαιοδοσία 

και ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα; (αίθουσα 12, θέση 4) 

- Επίτευξη σταθερής δημοκρατίας σε όλα τα κράτη μέλη. (Με αποτέλεσμα:) 

Δυνατότητα διαλόγου μεταξύ των κρατών. (αίθουσα 6, θέση 4) 

- Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος των κρατών 

μελών στην Ευρώπη; (αίθουσα 10, θέση 4) 

- Προώθηση της εναρμόνισης της νομολογίας για κάθε κράτος μέλος βάσει κοινών 

συμφερόντων. (αίθουσα 11, θέση 5) 

- Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών (πιο ομοιόμορφο σύστημα, παρόμοια νομοθεσία σε διάφορες χώρες). 

Προστασία των πολιτών. Αποτροπή των κυβερνήσεων από την καταπίεση των 

πολιτών τους. (αίθουσα 3, θέση 3) 
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Προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας 

- Οικονομική και χρηματοοικονομική ασφάλεια στην ΕΕ: ελάχιστο εισόδημα για τη διασφάλιση 

της ευημερίας – η ΕΕ οφείλει να εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες της τα ελάχιστα αναγκαία 

για μια καλή και αξιοπρεπή διαβίωση (εκπαίδευση, υγεία, ψυχική υγεία κ.λπ.). (αίθουσα 11, 

θέση 1) 

- Ατομικά δικαιώματα: Καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και της διακίνησης ναρκωτικών, της παιδικής πορνογραφίας και 

της εμπορίας ανθρώπων (αίθουσα 11, θέση 2) 

- Πανδημία COVID-19: Σε ποιο βαθμό τα μέτρα προστασίας της υγείας αφαιρούν ελευθερίες 

όπως το δικαίωμα στην εργασία, την ελεύθερη κυκλοφορία κ.λπ. (αίθουσα 1, θέση 4) 

- Ρύθμιση των δραστηριοτήτων άσκησης πίεσης από ομάδες συμφερόντων (lobbying) 

(αίθουσα 5, θέση 3) 

- Πάταξη της διαφθοράς (αίθουσα 5, θέση 4) 

- Αυστηρότερες κυρώσεις κατά των κρατών μελών για μια πιο δημοκρατική ΕΕ. (αίθουσα 4, 

θέση 2) 

Ασφάλεια 

- Εγγύηση της ασφάλειας όλων των ευρωπαίων πολιτών, ιδίως όσον αφορά την άμυνα και την 

οικονομία (αίθουσα 14, θέση 4) 

- Διαμόρφωση κριτηρίων της ΕΕ που λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των χωρών 

καταγωγής των μεταναστών και τους διάφορους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται, με σκοπό 

της δημιουργία ενός εργαλείου που θα βοηθά στην υποδοχή τους με ελεγχόμενο και ασφαλή 

τρόπο (αίθουσα 11, θέση 5) 

- Σύγκρουση της ασφάλειας με άλλα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ελευθερίας της 

έκφρασης. Η έμφαση δίνεται στην ασφάλεια. (αίθουσα 9, θέση 4) 

- Προβληματισμός: Τρομοκρατία, πρόσβαση σε πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

(αίθουσα 1, θέση 3) 

- Kυβερνοεκφοβισμός 

- Εγγύηση προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία και τη σεξουαλική κακοποίηση που 

υφίστανται οι πλέον ευάλωτες ομάδες (γυναίκες και παιδιά). 

 

Μέσα ενημέρωσης και παραπληροφόρηση 

- Στήριξη προγραμμάτων κατάρτισης για τον εντοπισμό και την πρόληψη της διάδοσης 

ψευδών ειδήσεων, καθώς και για την προώθηση μιας κριτικής και εποικοδομητικής σχέσης 

με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (αίθουσα 7, θέση 5) 

- Καταπολέμηση του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης. 

(αίθουσα 15, θέση 5) 

- Η τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων (αίθουσα 1, θέση 4) 

- Τα μέσα ενημέρωσης ως η τέταρτη εξουσία (επιρροή των μέσων ενημέρωσης στην πολιτική). 

(αίθουσα 13, θέση 5) 

- Δημιουργία πλατφόρμας μέσων ενημέρωσης (με βάση την τεχνητή νοημοσύνη) σε επίπεδο 

ΕΕ για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, η οποία θα ελέγχει την ακρίβεια των 

πληροφοριών — ρύθμιση των κοινωνικών δικτύων όσον αφορά την παραπληροφόρηση. 

(αίθουσα 8, θέση 3) 

- Επαγγελματικά ευρωπαϊκά δίκτυα ενημέρωσης (αίθουσα 2, θέση 1) 
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Άξονας 3: Μεταρρύθμιση της ΕΕ 

Θεσμική μεταρρύθμιση 
- Αναθεώρηση του πρωτοκόλλου προσχώρησης στην ΕΕ . (αίθουσα 13, θέση 2) 

- Ενίσχυση της σημασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ευρωπαϊκών εκλογών 

(αίθουσα 2, θέση 4) 

- Ενίσχυση του Κοινοβουλίου μέσω δικαιώματος πρωτοβουλίας και μετάθεσης αρμοδιοτήτων 

από την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο Κοινοβούλιο (αίθουσα 1, θέση 1) 

- Αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άμεσες εκλογές στα κράτη μέλη, κατανομή 

αρμοδιοτήτων κ.λπ.) (αίθουσα 1, θέση 5) 

- Περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (και συνεπώς στους πολίτες) 

(αίθουσα 7, θέση 4) 

Λήψη αποφάσεων 

- Αλλαγή της διαδικασίας ψηφοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ψηφοφορία με 

ομοφωνία σε ψηφοφορία με πλειοψηφία. (αίθουσα 14, θέση 1) 

- Κατάργηση της απαίτησης ομοφωνίας, διότι, διαφορετικά, δεν μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε άλλα ζητήματα (αλυσιδωτές συνέπειες) (αίθουσα 10, θέση 1) 

- Αποσαφήνιση του ζητήματος επιλογής μεταξύ απόφασης με ομοφωνία και απόφασης κατά 

πλειοψηφία (αίθουσα 1, θέση 2) 

- Μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με απόφαση κατά πλειοψηφία (αίθουσα 4, 

θέση 5) 

- Διαφάνεια στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων (αίθουσα 6, θέση 3) 

- Επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (αίθουσα 5, θέση 2) 

- Μεταρρύθμιση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και εκσυγχρονισμός των θεσμικών 

οργάνων: δημοκρατικές διαδικασίες σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αναμόρφωση των 

ευρωπαϊκών εκλογών και αναγκαιότητα αναμόρφωσής τους (δυνατότητα του Κοινοβουλίου 

να προτείνει υποψηφίους) (αίθουσα 5, θέση 1) 

- Μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων: Ευελιξία όσον αφορά την 

αρχή της ομοφωνίας (αίθουσα 6, θέση 5) 

Μεγαλύτερη ενοποίηση 

- Κοινό φορολογικό καθεστώς σε ολόκληρη την ΕΕ με κοινούς οικονομικούς στόχους 

(αίθουσα 4, θέση 4) 

- Κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού συντάγματος (διαδικασίες και αξίες) (αίθουσα 6, θέση 5) 

- Αναθεώρηση του Συντάγματος της ΕΕ, στο οποίο θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια 

οι αξίες της ΕΕ και ο τρόπος λειτουργίας της. Καθορισμός κριτηρίων και μηχανισμών για 

κοινές αξίες που μπορούν να ελέγχονται σε επίπεδο ΕΕ και διασφάλιση της τήρησής τους σε 

εθνικό επίπεδο — π.χ. ακύρωση της αρχής της ομοφωνίας. (αίθουσα 8, θέση 4) 

Άξονας 4: Διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας 

Εκπαίδευση για τη δημοκρατία 
- Δημοκρατική αγωγή (ξεκινώντας από την παιδική ηλικία) (αίθουσα 2, θέση 2) 

- Δημιουργία μηχανισμού που θα μοιράζεται με όλους τους πολίτες, σε πραγματικό χρόνο, 

αντικειμενικά και αμερόληπτα (μη πολιτικοποιημένα) δεδομένα για ζητήματα σχετικά με την 

ασφάλεια και την εγκληματικότητα. (αίθουσα 11, θέση 3) 
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- Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα στη διά βίου εκπαίδευση, με επίκεντρο τη 

δημοκρατία και τις αξίες, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Erasmus (αίθουσα 12, θέση 1) 

- Εκπαίδευση για τη δημοκρατία. Αγωγή του πολίτη με σκοπό τη συμμετοχή στις δημοκρατικές 

διαδικασίες, αποφυγή ψηφιακού χάσματος, διδασκαλία της δημοκρατίας με απλά λόγια. 

Προώθηση υγιέστερης δημοκρατίας μέσω ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση. (αίθουσα 3, 

θέση 2) 

- Περισσότερη διδασκαλία για την ΕΕ (υποχρεωτικό μάθημα στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως αγωγή του πολίτη σε όλα τα κράτη μέλη) (αίθουσα 7, θέση 2) 

Ευρωπαϊκές αξίες και ταυτότητα 

- Ποιες είναι σήμερα οι κοινές αξίες των Ευρωπαίων; Τι πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2050; 

Ποιες είναι οι πιθανότητες δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής επιτροπής ή άλλης δομής για την 

ενθάρρυνση του προβληματισμού σχετικά με τις βασικές αξίες που ενώνουν τους κατοίκους 

της Ευρώπης; (αίθουσα 10, θέση 2) 

- Το σύστημα αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως άξονας καθοδήγησης για τις πολιτικές (όπως 

συνιστάται) (αίθουσα 14, θέση 5) 

- Ορισμός των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, ανεξάρτητα από θρησκείες (αίθουσα 9, θέση 3) 

- Κοινά μέτρα (για παράδειγμα επίσημες αργίες) που θα ενισχύσουν την κοινή ταυτότητα των 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αίθουσα 2, θέση 5) 

Πληροφορίες για την ΕΕ 

- Προβολή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμοί, επιδοτήσεις κ.λπ.) στην 

καθημερινή ζωή των πολιτών. (αίθουσα 13, θέση 3) 

- Παρουσίαση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ΕΕ· παροχή πληροφοριών για τη 

δράση της ΕΕ! (αίθουσα 6, θέση 1) 

- Προβολή από τα μέσα ενημέρωσης των ευρωπαϊκών θεμάτων που ενδείκνυνται 

περισσότερο για τους νέους και τους πολίτες εν γένει (καλύτερη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης) (αίθουσα 7, θέση 3) 

- Οι διαδικασίες της ΕΕ θα πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία και σε ολόκληρη την ΕΕ 

μέσω κοινής γλώσσας με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων ενημέρωσης. (αίθουσα 4, 

θέση 1) 

- Δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου φορέα ενημέρωσης για την παρουσίαση θεμάτων 

που αφορούν την ΕΕ και τον κόσμο (αίθουσα 4, θέση 3) 

- Περισσότερες πληροφορίες και οργάνωση, ώστε να μην υπάρχει κενό πληροφόρησης μεταξύ 

των διαφόρων ατόμων/κοινοτήτων, λαμβανομένων υπόψη των ατόμων που ζουν μεν στην 

Ευρώπη αλλά δεν έχουν γεννηθεί εδώ ούτε συμμετέχουν στον βίο της ΕΕ. - Να γίνει πιο 

ελκυστική η Ευρώπη ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά άτομα με έλλειψη γνώσεων/χαμηλή 

συμμετοχή/μη διαμορφωμένη ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αποφυγή 

γκετοποίησης/περιθωριοποίησης. (αίθουσα 3, θέση 1) 

 

Άξονας 5: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 
 

- Πιο άμεση δημοκρατία (περισσότερα δημοψηφίσματα επί συγκεκριμένων θεμάτων) (αίθουσα 6, 

θέση 2) 

- Επιρροή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων (δυνατότητα αλλαγής των αποφάσεων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση) (αίθουσα 2, θέση 3) 
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- Διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και πρόσβαση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγαλύτερης διαφάνειας στη 

λήψη αποφάσεων. Δίαυλος ενημέρωσης σχετικά με την ΕΕ. (αίθουσα 3, θέση 1) 

- Συμμετοχή των πολιτών. Πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο συμμετοχής των πολιτών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (αίθουσα 15, θέση 2) 

- Μόνιμη αντιπροσωπεία ομάδας πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αίθουσα 7, θέση 1) 

- Προσέγγιση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών και ενσωμάτωση των 

τελευταίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων: νέα μέσα, δημοψηφίσματα, φόρουμ 

πολιτών, διασφάλιση της ευρωπαϊκής αντιπροσωπευτικότητας (αίθουσα 5, θέση 5) 

- Πολιτική εγγύτητα με τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του 

πολιτικού βίου. (αίθουσα 3, θέση 5) 

 

 

 

 



 

 

2η ομάδα, 1η συνεδρίαση - 19 

2η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 

Παράρτημα IV 

Πλήρης κατάλογος των συμβολών των υποομάδων στην πρωτότυπη γλώσσα των σημειώσεων 

ΣΗΜ: Σημειώσεις των διαμεσολαβητών με περιγραφή των θεμάτων. Κάθε διαμεσολαβητής κράτησε σημειώσεις στη γλώσσα του. 

Θεματικό πεδίο 1: «Δημοκρατία» 

Γλώσσα πρωτοτύπου 

Ομάδα 1 
(γερμανικά) 

1. Stärkung des Parlaments durch ein Initiativrecht und Übernahme von Kompetenzen von Kommission und Rat 
2. Klärung der Frage: Einstimmigkeit vs. Mehrheitsentscheid 
3. Klimaschutz und EU-Demokratie 
4. Demokratie im Falle von Desinformation 
5. Umstrukturierung der EU-Kommission (Direkte Wahl in den Ländern, Aufteilung der Zuständigkeiten etc.) 
6. Wie schützen wir unsere europäische Demokratie? 
7. Europäischer Pluralismus und Stärkung der Diversität 
8. Mehr öffentliche Aufmerksamkeit, zum Beispiel auch durch mehr eigene Medienkanäle 
9. Direkte Demokratie und Referenden 
10. Sinnvolle Aufteilung von Zuständigkeiten, die auf Akzeptanz bei der Bevölkerung stoßen (Beispiel: Gemeinsame Positionierung im 

Tech-Wettbewerb) 
11. Rolle von Religion bei der Gestaltung der EU-Demokratie 

Ομάδα 2 
(λετονικά) 

1. Profesionāli Eiropas mediji 
2. Demokrātijas izglītība (sākot no bērnības) 
3. Iedzīvotāju ietekme uz lēmumu pieņemšanu (spēja mainīt lēmumus Eiropas Savienībā) 
4. Eiropas Parlamenta un Eiropas vēlēšanu nozīmes spēcināšana 
5. Kopēji pasākumi (notikumi, piemēram, svētki), kas spēcinās pilsoņu kopējo Eiropas Savienības identitāti 
6. Eiropas Savienības rīcība, ja kāda valsts pārkāpj kopējās vērtības 
7. Efektīvāka, saprotamāka lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
8. Eiropas Savienības dalībvalstu solidaritāte 
9. Uzticēšanās (paļaušanās) veicināšana Eiropas Savienībai 
10. Veiksmīgu Eiropas Savienības projektu popularizēšana 
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2η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 

Ομάδα 3 
(ισπανικά) 

1. Que las decisiones y el presupuesto de las instituciones de la Unión Europea sean más transparentes, claras y accesibles para los y las 
ciudadanas. Podernos comunicar directamente con las instituciones de la Unión Europea. CANAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA UE: Que 
haya más información y más ágil sobre la Unión Europea, para evitar guetos y brechas informativas e identitarias (que la Unión 
Europea se haga más atractiva para las personas que viven en Europa pero que no han nacido, o que no se identifican con la Unión 
Europea o que no participan en ella. PREOCUPACIÓN por el acceso a la información por parte de personas no miembros o 
potencialmente peligrosas 

2. Educar a la ciudadanía para la participación democrática, evitar la brecha digital, tener acceso a la información sobre la democracia 
europea con mecanismos de lectura fácil. La igualdad de oportunidades en la educación promueve una democracia más sana. 

3. Más apoyo a las organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea (sistema más uniforme, legislación similar en diferentes 
países). Evitar que los gobiernos opriman a los y las ciudadanas y de la sociedad civil de su propio país. 

4. LA DIVERSIDAD EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS (género, diversidad funcional, edad, etc.). Erradicar la BRECHA DE GÉNERO en la 
participación y en la vida política. 

5. PROXIMIDAD Y CERCANÍA ENTRE LOS POLÍTICOS Y LA CIUDADANÍA, y que los y las ciudadanas estén en el centro de la vida política. 
6. DEMOCRACIA DIRECTA.Cómo hacer para que no sea ganar todo vs perder todo? (NOTA DE LA FACILITADORA: este comentario es una 

reacción a la intervención del experto en el pequeño grupo). 
7. DAR MÁS VISIBILIDAD/ IMPORTANCIA A LAS ELECCIONES EUROPEAS. Votamos sin saber bien el programa, votando al partido que 

votamos normalmente. Tener más información de las instituciones europeas y de las elecciones europeas (espacio en prensa, etc.) 
8. ATRACTIVO E IMPLICACIÓN. Que la UE se haga atractiva para las personas. 
9. CAMBIO DE LA MANERA DE TOMAR LAS DECISIONES (por consentimiento: "¿con qué puedo vivir?" más que "¿cuál es mi primera 

opción?" 

Ομάδα 4 
(αγγλικά) 

1. Eu processes should be taught in all schools and across the EU through a common language using all available media outlets 
2. There should be stronger sanctions against member states in order to have a more democratic eu. 
3. To create a truly independent media body to report eu affairs and beyond 
4. Common taxation system across the eu with common economic targets 
5. Reform of eu institutions through majority decision 
6. The creation of an independent eu department to progress anti discrimination, promote gender equality and fight racism 
7. To have the most important values contained in the eu constitution 
8. Citizen representation in policy making 
9. A National Holiday for the EU marking the creation of the EU 
10. The creation of a one country united states of europe 
11. A common foreign policy 
12. To Simplify the structures of the eu as it is too bureaucratic 
13. to allow voting for mobile or non eu citizens 
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2η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 

Ομάδα 5 
(τσέχικα) 

1. reforma rozhodovacích procesů a modernizace institucí: demokratické procesy ve všech institucích EU, reforma evropských voleb a 
potřeba jejich reformy (možnost pro parlament nominovat kandidáty) 

2. urychlit proces rozhodování 
3. regulace lobbování  
4. vyřešení korupce 
5. přiblížit instituce občanům a začlenit občany do rozhodování: nové instrumenty, referenda, občanská fóra, zajistit reprezentativnost 

Evropanů 
6. Vzdělávání o EU 
7. komunikační strategie pro evropské instituce (konkrétnější, blíže občanům) 
8. mladí lidé do institucí EU 
9. konkrétnější představa, koho lidé volí (personalizování EU) 
10. diskuze o právu veto 
11. zodpovědnost parlamentu za rozhodnutí 
12. Společný jazyk (nad rámec národních jazyků) 

Ομάδα 6 
(γερμανικά) 

1. Den Wert der EU besser zeigen/ präsentieren und vermitteln; Informationen darüber geben, was die EU tut! 
2. mehr direkte Demokratie (mehr Abstimmungen zu konkreten Themen) 
3. Transparenz im politischen Entscheidungsprozess 
4. Eine stabile Demokratie in allen Mitgliedsstaaten erreichen.Den Dialog zwischen den Staaten erreichen. 
5. Reformen innerhalb des Entscheidungsprozesses: Felixibilität beim Einstimmigkeitsprinzip 
6. Entwicklung einer europäischen Verfassung (Prozesse und Werte) 
7. Kampf gegen Falschinformation! Schutz von Journalisten 
8. Souveränität der Mitgliedsstaaten: Was passiert mit der Souveränität der Mitgliedstaaten, wenn Europäische Institutionen deren 

Entscheidungen aufheben können? (Subsidiaritätsprinzip: Europa bestimmt nur über die Entscheidungen, die nicht effizient t von 
Nationalstaaten getroffen werden können) 

9. Entscheiden: Wer bestimmt über die Prozesseduren der Entscheidungsfindung? 
10. Bürger sollen Möglichkeit haben, sich zu Themen direkt zu äußern! (Plattformen und Kommunikationswege; mit pädagigischem 

Aspekt, Wissen über diese Dinge) 
11. Einbezug behinderter, auch geistig behinderter Menschen in die Demokratie (Einbezug, gleiche Rechte, aber auch wirtschaftliche 

Gleichstellung/ Unterstützung) 
12. Zu G/ 33: Bei den Kindern anfangen! Schon den Kindern beibringen, dass es die EU gibt. 
13. Zu G/ 33: Angebote machen, Informationsmaterial stellen. 
14. Zu G/ 33: Auch über Tagespresse die Wertigkeit weitervermitteln. 

Ομάδα 7 1. Rappresentanza permanente di un gruppo di cittadini al Parlamento Europeo 
2. Maggiori informazioni concrete sull'UE (Materia obbligatoria nelle scuole elementari e superiori come educazione civica in tutti gli 
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2η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 

(ιταλικά) stati membri) 
3. Comunicazione mediatica sulle questioni europee più' adatta ai giovani e ai cittadini in generale (migliore uso dei social media) 
4. Più' potere al Parlamento Europeo (e quindi ai cittadini) 
5. Sostegno a programmi di formazione per difendersi dalle fake news, promuovendo un rapporto critico e costruttivo con i social media 
6. Imparare almeno un'altra lingua straniera bene sin dalla giovane età' (non per forza l'inglese, l'importante e' il multilinguismo) 
7. Usare l'inglese come lingua di comunicazione comune nell'UE 
8. Parità di genere garantita in tutta Europa grazie a norme e regolamentazioni 
9. Seconda lingua di comunicazione comune: italiano 
10. Seconda lingua di comunicazione comune: francese 

Ομάδα 15 
(ρουμανικά) 

1. Egalitate. Nu există democrație sau progres fără egalitate. 
2. Participarea cetățenilor. Trebuie să creștem nivelul de participare al cetățenilor în cadrul procesului de luare de decizii în Parlamentul 

European. 
3. Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Cum putem să facem acest lucru? 
4. Egalitate. Pentru a deveni un lider global UE trebuie să asigure că toți cetățenii au drepturi și resposabilități egale. 
5. Combaterea fenomenului Fake News și a dezinformării. 
6. Stabilirea unei politici externe UE. Work with and for democratic movements din țările vecine, cum ar fi Rusia, Belarus și Turcia. 
7. Educarea și informarea despre modul în care funcționează Uniunea Europeană. 
8. Implementarea unui salariu minim pe economie, comun tuturor statelor UE. 
9. Sprijinirea tuturor tinerilor care au dizabilități, tulburări comportamentale, astfel încât să ne asigurăm că acești tineri vor avea, grație 

accesului la servicii de sănătate dedicate lor, un viitor decent. 
10. Ajutarea țărilor mai puțin dezvoltate, unde accesul la educație nu se întâmplă ca în cazul țărilor dezvoltate. 
11. Înființarea unei forțe armate unice. În felul acesta putem să ne garantăm pacea. Din punct de vedere strategic, nu văd democrația fără 

o forță armată comună. 
12. Egalitatea tuturor în fața legii. Ne asigurăm că toate guvernele europene interpretează legea în același fel. 
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2η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία, αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 

Θεματικό πεδίο 2. «Αρχές και δικαιώματα· κράτος δικαίου· ασφάλεια.» 

Γλώσσα πρωτοτύπου 

Ομάδα 8 
(σλοβακικά) 

1. Nezamestnanosť mladých, dokonca aj s vysokoškolským vzdelaním - veľmi vysoká napr. v Taliansku. Tieto problémy nie je jednoduché 
riešiť na národnej úrovni. Mladí často odchádzajú do zahraničia za prácou, kde je ale častonerovnaký postoj k zahraničným 
zamestnancom. 

2. Rodová rovnosť - možná strata znalostí ženskej časti populácie v mnohých oblastiach na úrovni štátov aj EÚ. Rovnováha pracovného 
života a pracovných povinností pre rodičov. 

3. Vytvorenie mediálnej platformy (na báze umelej inteligencie) na úrovni EÚ pre boj proti dezinformáciám, ktorá by vedela overiť 
pravdivosť informácií - regulácia sociálnych sieti v súvislosti s dezinformáciami. 

4. Reforma Ústavy EÚ, ktorá by mala jednoznačne popísať hodnoty EÚ a popísať jej fungovanie zrozumiteľným spôsobom. Nastaviť 
kritéria a mechanizmus pre spoločné hodnoty, ktoré možno kontrolovať na úrovni EÚ a zaručiť ich dodržiavanie na národnej úrovní - 
napr. zrušiť princíp jednomyseľnosti. 

5. Ochrana práv LGBTI a uznanie manželstva ľudí rovnakého pohlavia. 
6. Kódex správania sa pre volených zástupcov (pozn. často sú do Európskeho parlamentu odložení nepotrební politici). Definovať 

jednotné zásady transparentnosti a etickej integrity (vo vzťahu k lobingu a korupcii, napr. transparentnosť poskytovania finančných 
prostriedkov). Viď francúzsky zákon SAPIN-II. 

7. Boj proti diskriminácii zdravotne alebo inak znevýhodnených ľudí. 
8. Venovať rovnakú pozornosť pravicovému aj ľavicovému extrémizmu. 

Ομάδα 9 
(πορτογαλικά) 

1. Igualidade de género, direitos LGBT, racismo, Discriminação 
2. Cibersegurança e políticas de segurança de dados 
3. Definição dos valores europeus de modo comum a todos independentemente das religiões. 
4. Conflito entre segurança e direitos (e.g liberdade de expressão e segurança). Com ênfase na segurança. 
5. Proteção de dados e privacidade. 
6. Direitos de Animais 
7. Sistema de decisão a nível Europeu (votos) 
8. Política comum militar com melhor articulação entre países. Sim ou não e como? 
9. Polícia como instituição que garante a segurança 
10. Bens de consumo com respeito pelos direitos 

Ομάδα 10 
(ιταλικά) 

1. Eliminare il requisito di unanimità, perché se non ci occupiamo di questo non possiamo occuparci degli altri problemi (effetto domino) 
2. Quali i valori comuni degli Europei oggi? Quali portare nel 2050? Quali possibilità di creare un Comitato Europeo o altra struttura per 

riflettere sui valori di base che uniscono gli abitanti dell'Europa? 
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3. Quale ruolo dell'Unione Europea nel tutelare cittadini e minoranze contro violenza, minacce e violazioni di diritti nei paesi membri? 
Come rafforzare il mandato dell'Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali con strumenti per proteggere persone 
vulnerabili o appartenenti a minoranze vittime di ingiustizia o di violazioni di diritti nei paesi membri? 

4. Come garantire l'indipendenza del sistema giudiziario dei paesi membri in Europa? 
5. Come proteggere i nostri dati personali in Europa (es. minaccia di facebook e degli altri social network?) 
6. Cosa fare quando i partiti al governo negli stati membri violano il principio dello stato di diritto dell'Unione Europea? 
7. Quale ruolo dell'Unione Europea sul tema dei requisiti per l'estradizione? 
8. Quali modalità per impedire il lobbismo e lavorare insieme come stati membri per combattere la corruzione? 
9. Parità di diritti e partecipazione per tutti (genere , età, nazionalità, ma anche animali e ambiente) 
10. Come garantire più consultazioni dei cittadini in Europa (non bastano le elezioni) e rispondere al problema di una mancanza di 

democrazia autentica in Europa? 
11. Come rafforzare la collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi  membri? 
12. Parità di genere (incluse quote e altre soluzioni) 

Ομάδα 11 
(ισπανικά) 

1. La seguridad económica y financiera en la UE: un ingreso mínimo para asegurar el bienestar de forma que la UE garantice a toda la 
ciudadanía unos mínimos imprescindibles para una vida buena y digna (educación, sanidad, salud mental, etc). 

2. Derechos civiles: lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la pornografía infantil y la trata de 
personas. 

3. Crear un mecanismo que comparta con todos los ciudadanos en tiempo real datos objetivos e imparciales (no politizados) sobre temas 
relevantes de seguridad y crimen. 

4. COVID-19: ¿hasta qué punto las medidas de protección sanitaria nos quitan libertades como el derecho a trabajar, a moverse 
libremente, etc? 

5. Desarrollo de una jurisprudencia igualitaria para cada Estado miembro basada en intereses comunes. 
6. Construcción de criterios en la UE que tengan en cuenta la diversidad de países de procedencia y los diferentes riesgos que estos 

puede implicar, de manera que se construya una herramienta que ayude a acoger inmigrantes de manera controlada y segura. 
7. Un sistema de alerta europeo, rápido, coordinado y eficiente para todos los países que ayude a luchar contra el crimen. 
8. Creación de una agencia digital europea como respuesta a las grandes empresas extranjeras, especialmente en lo relativo a datos. 
9. Una Europa que luche por la hegemonía económica, militar y cultural en el mundo. 
10. Que la UE garantice la protección de todos los datos personales de todos los ciudadanos para que nadie los pueda usar o aprovechar. 

Ομάδα 12 
(αγγλικά) 

1. EU must ensure Right to lifelong education including a focus on democracy and values and at a European level through Erasmus  
2. EU must ensure freedoms, equality and human rights in all member states 
3. EU must Protect rule of law media freedoms and individual rights in all member states 
4. EU must ensure equal Rights to work in all member states 
5. How can citizens benefit from unified European jurisdiction and courts 
6. EU must ensure Citizens Rights to freely choose between  using cash and home banking etc 
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7. EU should support and strengthen European democratic values that are not based on religion 
8. EU must help preventing unfair lobbying and corruption in member states and in Europe  
9. EU must ensure better Animal rights for all sorts of animals 

Ομάδα 13 
(πολωνικά) 

1. Osiągnięcie równości płci we wszystkich krajach UE, a także promowanie udziału kobiet i osób nie binarnych w polityce unijnej 
2. Rewizja procedury przyjmowania nowych państw do Unii Europejskiej 
3. Widoczność działań Unii Europejskiej (regulacji, dotacji etc.) w codziennym życiu obywateli 
4. Zdolność Unii Europejskiej do ochrony osób, których prawa łamane są wewnątrz państw członkowskich (szczególnie grup wrażliwych: 

kobiet i dzieci) 
5. Media jako czwarta władza (wpływ mediów na politykę) 
6. Eksploracja cienkiej granicy między bezpieczeństwem a prawami człowieka 
7. Utworzenie wspólnej armii Europejskiej 
8. Programy wymian międzynarodowych i programy mobilności promujące podróże wewnątrz Europy i dzielenie się wartościami 
9. Legalizacja niektórych narkotyków 
10. Demokratyzacja systemu sprawiedliwości w Unii Europejskiej 

Ομάδα 14 
(αγγλικά) 

1. Changing the voting process within the European Union from one of unanimous voting to one of majority voting 
2. Ensure that the democratic rule of law is upheld by the Member States 
3. Find a balance between privacy and the use of private information for justice 
4. To guarantee the security of all European citizens especially with regard to defence and economy 
5. Let the European Union value system guide policies (as recommended) 
6. There should be greater opportunity for gender equality in positions of power 
7. Lift Covid-19 measures once the effects of the pandemic allow for a return to normality 
8. Freedom to make choices about one's own life free from discrimination 
9. To improve cyber security and safety 
10. We cannot forget our history 
11. Cooperation and getting to know people from other European States should be a value of the European Union 
12. Legalise cannabis 

 

 


