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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

Ομάδα εργασίας «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 
 

Υπό την προεδρία της Věra Jourová, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, από τις 11.00 έως τις 13.00 

 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 

Η δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως συμμετοχή των 

μελών της. Η πρόεδρος Věra JOUROVÁ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης ευχαριστώντας όλα τα 

μέλη για τη συμμετοχή τους και ελπίζοντας ότι η επόμενη σύνοδος θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί 

με φυσική παρουσία. Η πρόεδρος εκφράζει τον ενθουσιασμό της για το γεγονός ότι η ομάδα είναι 

πλέον σε θέση να συζητήσει τις τελικές συστάσεις της 2ης ομάδας Ευρωπαίων πολιτών και 

καλωσορίζει ιδιαίτερα τους εκπροσώπους («πρεσβευτές») της εν λόγω ομάδας.  

 

Η πρόεδρος JOUROVÁ τονίζει ότι στόχος της ομάδας εργασίας θα πρέπει να είναι η συνεισφορά και 

η ανταπόκριση στο έργο των πολιτών. Επιδοκιμάζει την ποιότητα της συμβολής τους. Υποδεικνύει 

ακόμη σε όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας ότι, σε περίπτωση που δεν συμφωνούν με τις συστάσεις 

των πολιτών ή επιθυμούν να προσθέσουν επιχειρήματα, θα μπορούσαν να διατυπώσουν και γραπτές 

παρατηρήσεις.  

 

Τέλος, η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της ομάδας εργασίας ότι, αν υπάρξουν χρονικά περιθώρια, 

ενδέχεται να τα καλέσει να συζητήσουν την τρίτη ενδιάμεση έκθεση της πολύγλωσσης ψηφιακής 

πλατφόρμας. Προτρέπει τους συμμετέχοντες να περιορίσουν τις παρεμβάσεις τους στα δύο λεπτά, 

όπως συνέβη και στην τελευταία συνεδρίαση. 

 

Η πρόεδρος JOUROVÁ καλεί εν συνεχεία τους εκπροσώπους της 2ης ομάδας Ευρωπαίων πολιτών να 

παρουσιάσουν τις συστάσεις της ομάδας σχετικά με το θέμα «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, 

ασφάλεια».  

 
2. Συζήτηση 
 

Δύο από τους εκπροσώπους της ομάδας παρουσιάζουν τις συστάσεις της 2ης ομάδας Ευρωπαίων 

πολιτών, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας εργασίας, και συγκεκριμένα τις 
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συστάσεις σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων, την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της φύσης και των ζώων, το δικαίωμα στην ιδιωτική 

ζωή, την προστασία του κράτους δικαίου, την προστασία και την ενίσχυση της δημοκρατίας, τα μέσα 

ενημέρωσης και την παραπληροφόρηση, την ασφάλεια, τη στενότερη ολοκλήρωση, καθώς και τις 

ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 20 από τις 39 

συστάσεις που διατύπωσε η 2η ομάδα. 

 

Η πρόεδρος JOUROVÁ ευχαριστεί τους εκπροσώπους της ομάδας για την πολύτιμη συμβολή τους και 

δίνει τον λόγο σε όσους επιθυμούν να σχολιάσουν τις συστάσεις των πολιτών.  

 

Πολλοί συμμετέχοντες επικεντρώνονται αρχικά σε βασικά διαδικαστικά ζητήματα. Ορισμένοι 

τάσσονται υπέρ της διαδικτυακής μετάδοσης των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας. Κάποιοι 

προτρέπουν επίσης την πρόεδρο να μεριμνήσει για μια πιο διαρθρωμένη συζήτηση, για παράδειγμα 

μέσω της ομαδοποίησης ανά θέμα των συστάσεων των ομάδων, των ιδεών από την πλατφόρμα της 

διάσκεψης και άλλων συμβολών από τα μέλη της ομάδας εργασίας. Μερικοί υποστηρίζουν την 

πρωτοβουλία της προέδρου να επιτρέψει τις γραπτές παρατηρήσεις και εκφράζουν την προθυμία 

τους να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας στο διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων της ομάδας 

εργασίας. Μερικοί συμμετέχοντες ζητούν επίσης να παρέχεται διερμηνεία σε περισσότερες γλώσσες 

της ΕΕ (SK, LV). 

 

Επιπλέον, ορισμένοι θίγουν το ζήτημα της «σκοπιμότητας» των συστάσεων και ζητούν διευκρινίσεις 

σχετικά με το κατά πόσον/με ποιον τρόπο θα μπορούσαν αυτές να εφαρμοστούν, καθώς και σχετικά 

με την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλα 

μέλη της ομάδας εργασίας ζητούν να εξεταστούν και εκείνες οι συστάσεις των ομάδων για τις οποίες 

απαιτούνται σημαντικές αλλαγές, και να εξεταστεί κατά πόσον θα πρέπει να αλλάξει προς το βέλτιστο 

συμφέρον των πολιτών το επίπεδο αρμοδιότητας επί του οποίου εφαρμόζονται. 

 

Επί της ουσίας, τα μέλη της ομάδας εργασίας ευχαριστούν τους πολίτες για το φιλόδοξο και 

καινοτόμο έργο τους και απαντούν στις συστάσεις της ομάδας. 

 Αρκετοί συμμετέχοντες υποστηρίζουν τις συστάσεις της ομάδας σχετικά με την ανάγκη να 

διασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και να 

προστατευτεί το κράτος δικαίου με την περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων μέσων. Άλλοι 

προειδοποιούν για τον κίνδυνο να επέλθουν πιθανές επαχθείς αλλαγές στο ισχύον νομικό 

πλαίσιο για το κράτος δικαίου. Επίσης ορισμένοι συμμετέχοντες τάσσονται υπέρ της 

ενίσχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερη στην 

πολυμορφία. 

 Οι συμμετέχοντες θίγουν και τη σημασία της στήριξης της ελευθερίας των μέσων 

ενημέρωσης και της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης. 

 Όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, τα μέλη 

της ομάδας εργασίας κάνουν μνεία στις συστάσεις της ομάδας και αναφέρονται στον 

μελλοντικό ρόλο διασκέψεων όπως η παρούσα και της πλατφόρμας της Διάσκεψης, καθώς 

και στην ανάπτυξη της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Οι συμμετέχοντες επίσης υποστηρίζουν τις συστάσεις της ομάδας σχετικά με τις υβριδικές 

απειλές και ζητούν πιο δυναμική εμπλοκή της ΕΕ στον τομέα αυτό. 
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Στη συνέχεια, η πρόεδρος JOUROVÁ ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις κύριες ιδέες από 

την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα που αφορούν την ομάδα εργασίας, καλώντας τους 

εκπροσώπους της ομάδας καθώς και τα άλλα μέλη της ομάδας εργασίας να τοποθετηθούν. Οι ιδέες 

αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας και της συνεργασίας 

για την επιβολή του νόμου μεταξύ των κρατών μελών, μια αυστηρότερη στάση της ΕΕ έναντι της 

Κίνας και της Ρωσίας, τον ρόλο των χριστιανικών αξιών, την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, την 

κινητικότητα εντός της ΕΕ και τον χειρισμό των κληρονομιών. 

 

Εκπρόσωπος της 2ης ομάδας Ευρωπαίων πολιτών ζητεί οι συμβολές από την πλατφόρμα ή από άλλα 

μέλη της ομάδας εργασίας να μην επισκιάσουν τις συστάσεις των ομάδων πολιτών, και ζήτησε από 

τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιδείξουν τόλμη και να εφαρμόσουν τις ιδέες των πολιτών. 

Εκπρόσωποι της 2ης ομάδας ζητούν οι προσεχείς συζητήσεις της ομάδας εργασίας να είναι πιο 

διαρθρωμένες, λεπτομερέστερες και να αποσκοπούν στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι 

ιδέες των πολιτών μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν, και δηλώνουν ότι, σε περίπτωση που οι 

συστάσεις των ομάδων δεν εφαρμοστούν, οι πολίτες θα ήθελαν να λαμβάνουν λεπτομερή και 

διαφανή αιτιολογία από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.  

 
3. Τελικές παρατηρήσεις της προέδρου 

Η πρόεδρος Věra JOUROVÁ κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης ευχαριστώντας όλους τους 

συμμετέχοντες για την πολύτιμη συμβολή τους. Καταλήγει στα εξής συμπεράσματα: 

 Απαιτείται μια πιο διαρθρωμένη και συνεκτική συζήτηση επί της ουσίας. Τα θέματα θα 

πρέπει μεν να ομαδοποιούνται, δεν θα πρέπει ωστόσο να δημιουργούνται υποομάδες εντός 

της ομάδας εργασίας.  Η επόμενη συνεδρίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει ημερήσια διάταξη 

με παρατηρήσεις και ομαδοποίηση των συστάσεων ανά θέμα. 

 Θα πρέπει να παρέχεται διερμηνεία σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες. 

 Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες που 

βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όσον αφορά τις συστάσεις της ομάδας, καθώς και την περαιτέρω 

εφαρμογή τους. Οι συμπρόεδροι της Διάσκεψης θα πρέπει να συζητήσουν την πτυχή αυτή, 

έχοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι δημιουργική και να βρίσκει τρόπους για να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.  

 Το ζήτημα της διαδικτυακής μετάδοσης θα τεθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση της 

εκτελεστικής επιτροπής. Οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανείς, θα 

πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι οι πολίτες ενδέχεται να μην 

αισθάνονται άνετα σε δημόσιο ακροατήριο. Προτείνει να ερωτηθούν οι πολίτες που είναι 

μέλη της ομάδας εργασίας για να διαπιστωθεί αν κάποιος αντιτάσσεται στη μετάδοση μέσω 

διαδικτύου των επόμενων συνεδριάσεων. 


