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Συνοπτική έκθεση της όγδοης συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής 

της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 

11:00 - 12:00, εξ αποστάσεως 

Συμμετέχοντες: βλ. τον κατάλογο συμμετεχόντων στο παράρτημα 

Σύνοψη και συμπεράσματα: 
 
Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποίησε την 
όγδοη συνεδρίασή της στις 4 Δεκεμβρίου 2021 εξ αποστάσεως. Η εκτελεστική επιτροπή 
συγκλήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα ως απάντηση στην εξελισσόμενη επιδημιολογική 
κατάσταση στην Ευρώπη και στον αντίκτυπό της στις προσεχείς δραστηριότητες της 
Διάσκεψης. 
 
Στη συνεδρίαση συμπροήδρευσαν το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Guy 
VERHOFSTADT, ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβενίας, κ. 
Gašper DOVŽAN και η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και 
Δημογραφίας, κα Dubravka ŠUICA. 
 
Η εκτελεστική επιτροπή προέβη σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τρίτη συνεδρίαση 
της 2ης ομάδας ευρωπαίων πολιτών στη Φλωρεντία. Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε την 
προτεινόμενη απόφαση να διεξαχθεί η συνεδρίαση της ομάδας στη Φλωρεντία στις 
προγραμματισμένες ημερομηνίες της 10ης-12ης Δεκεμβρίου, με πλήρη σεβασμό των 
ισχυόντων υγειονομικών μέτρων, και σε υβριδική μορφή. 
 
Η εκτελεστική επιτροπή αντάλλαξε επίσης απόψεις σχετικά με την τρίτη σύνοδο της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης που έχει προγραμματιστεί για τις 17-18 Δεκεμβρίου στο 
Στρασβούργο. Η εκτελεστική επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την εν λόγω σύνοδο της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης λόγω της εξελισσόμενης κατάστασης της νόσου COVID-19 σε 
αρκετά κράτη μέλη, επιτρέποντας ωστόσο στις ομάδες εργασίας της Ολομέλειας να 
διοργανώσουν τις συνεδριάσεις τους τον Δεκέμβριο εξ αποστάσεως. 
 
 
 
1. Έγκριση της προτεινόμενης απόφασης σχετικά με την τρίτη συνεδρίαση της 2ης 
ομάδας ευρωπαίων πολιτών στη Φλωρεντία 
 
Ο Gašper Dovžan (συμπρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εξηγώντας ότι η 
εκτελεστική επιτροπή είχε συγκληθεί για να συζητήσει τις επιπτώσεις της κατάστασης λόγω 
της νόσου COVID-19 στην προσεχή συνεδρίαση της ομάδας ευρωπαίων πολιτών στη 
Φλωρεντία και για την τρίτη σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης τον Δεκέμβριο. Τόνισε 
ότι η μέριμνα για την υγεία πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και εξήγησε ότι στόχος 
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είναι να ληφθεί κοινή απόφαση είτε για την επιβεβαίωση της διεξαγωγής των εκδηλώσεων 
αυτών σε υβριδική μορφή ή για την αναβολή τους. 
 
Η Dubravka Šuica (συμπρόεδρος) υπογράμμισε την ταχέως μεταβαλλόμενη επιδημιολογική 
κατάσταση στην Ευρώπη. Υπενθύμισε ότι η τρίτη συνεδρίαση της 1ης ομάδας ευρωπαίων 
πολιτών, η οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 3-5 Δεκεμβρίου στο 
Δουβλίνο, αναβλήθηκε, ιδίως κατόπιν σχετικής συμβουλής εκ μέρους του ιδρύματος 
εταίρου και των εθνικών αρχών. Σημείωσε τη διαφορετική υγειονομική κατάσταση στην 
Ιταλία σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατάσταση στο Δουβλίνο καθώς και ότι το ίδρυμα 
εταίρος γνωστοποίησε ότι είναι δυνατό να διεξαχθεί η συνεδρίαση της ομάδας στη 
Φλωρεντία σε υβριδική μορφή, με σεβασμό όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων. 
 
Ο Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα θα πρέπει να 
προχωρήσει, ενώ σημείωσε τη θετική αξιολόγηση των τοπικών αρχών στη Φλωρεντία και 
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου που φιλοξενεί την ομάδα. Επισήμανε ότι 
συνεδρίαση σε υβριδική μορφή θα επιτρέψει την εξ αποστάσεως παρουσία των 
συμμετεχόντων που δεν θα είναι σε θέση να ταξιδέψουν στη Φλωρεντία και εκτίμησε ότι οι 
αναβολές χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη 
Διάσκεψη. 
 
Κατά την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε: 
 

• Πολλοί συμμετέχοντες συμμερίστηκαν την άποψη ότι η συνεδρίαση της ομάδας θα 
πρέπει να διεξαχθεί σε υβριδική μορφή, όπως προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη τη 
θετική αξιολόγηση από τις τοπικές αρχές και τους εταίρους και σύμφωνα με τα 
τοπικά υγειονομικά μέτρα. 

• Ορισμένοι συμμετέχοντες τόνισαν ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική 
της Διάσκεψης και να ακολουθηθεί το χρονοδιάγραμμα όπως έχει 
προγραμματιστεί. 

• Ορισμένοι άλλοι συμμετέχοντες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την επιδείνωση 
της υγειονομικής κατάστασης στα διάφορα κράτη μέλη. 

• Άλλοι πάλι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι η εξ αποστάσεως συμμετοχή δεν συνιστά 
την ίδια εμπειρία για τους πολίτες σε σχέση με την εμπειρία της επιτόπου 
συμμετοχής. 

Ο Gašper Dovžan (συμπρόεδρος) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκτελεστική επιτροπή 
ενέκρινε την προτεινόμενη απόφαση να διεξαχθεί η τρίτη συνεδρίαση της 2ης ομάδας 
ευρωπαίων πολιτών στη Φλωρεντία στις προγραμματισμένες ημερομηνίες της 10ης-12ης 
Δεκεμβρίου, με πλήρη σεβασμό των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων, και σε υβριδική 
μορφή. 
 
Συμπέρασμα: 
Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε την προτεινόμενη απόφαση να διεξαχθεί η τρίτη 
συνεδρίαση της 2ης ομάδας ευρωπαίων πολιτών στη Φλωρεντία στις 
προγραμματισμένες ημερομηνίες της 10ης-12ης Δεκεμβρίου, με πλήρη σεβασμό των 
ισχυόντων υγειονομικών μέτρων, και σε υβριδική μορφή. 

 
2 Έγκριση της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης για τη σύνοδο της Ολομέλειας του 
Δεκεμβρίου 
 
Μετά την απόφαση να διεξαχθεί η τρίτη συνεδρίαση της 2ης ομάδας στις 10-12 
Δεκεμβρίου στη Φλωρεντία, ο Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) παρουσίασε την 
προτεινόμενη ημερήσια διάταξη για την Ολομέλεια της Διάσκεψης στις 17-18 Δεκεμβρίου. 
Εξήγησε ότι η Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή και με πλήρη σεβασμό 
των υγειονομικών μέτρων στη Γαλλία. Τόνισε τη σημασία της παρουσίασης των συστάσεων 
της 2ης ομάδας στην Ολομέλεια αμέσως μετά την έγκρισή τους και εξέφρασε την άποψη 
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ότι η μη διεξαγωγή της Ολομέλειας θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δυναμική της 
Διάσκεψης. 
 
Κατά την ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε, τα μέλη και οι παρατηρητές της 
εκτελεστικής επιτροπής διατύπωσαν επιχειρήματα είτε υπέρ της αναβολής της συνόδου 
της Ολομέλειας (λόγω της κατάστασης COVID-19, της σημασίας να παρουσιάσουν δύο 
ομάδες ανά Ολομέλεια τις συστάσεις τους ώστε να αποφευχθούν οι περιορισμένης 
έκτασης συζητήσεις καθώς και λόγω της δημιουργίας ανισορροπίας μεταξύ των ομάδων), 
είτε κατά της αναβολής της (λόγω της σημασίας για τη Διάσκεψη να διατηρήσει τη 
δυναμική της και να συνεχίσει τις εργασίες της· καθώς και του ότι η εξέταση των 
συστάσεων μιας ομάδας θα επιτρέψει να διεξαχθούν πιο στοχοθετημένες και ουσιαστικές 
συζητήσεις). Ορισμένοι συμμετέχοντες σημείωσαν ότι για τα μέλη που συνδέονται με την 
Ολομέλεια εξ αποστάσεως η εμπειρία της συμμετοχής είναι τελείως διαφορετική, 
εκφράζοντας την άποψη ότι η φυσική παρουσία στην Ολομέλεια αποτελεί σημαντική πτυχή 
της διαδικασίας, ιδίως για τους πολίτες. 
 
Μετά τη στάθμιση όλων των επιχειρημάτων, η εκτελεστική επιτροπή συμφώνησε να 
αναβάλει την Ολομέλεια της Διάσκεψης του Δεκεμβρίου. Για να διατηρηθεί η δυναμική της 
και να μπορέσει η Διάσκεψη να συνεχίσει τις εργασίες της, οι ομάδες εργασίας της 
Ολομέλειας θα μπορούν να συγκαλέσουν τις συνεδριάσεις τους τον Δεκέμβριο εξ 
αποστάσεως. 
 
Συμπέρασμα: 
Η εκτελεστική επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τη σύνοδο της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης της 17ης-18ης Δεκεμβρίου λόγω της εξελισσόμενης κατάστασης της νόσου 
COVID-19 σε αρκετά κράτη μέλη, επιτρέποντας ωστόσο στις ομάδες εργασίας της 
Ολομέλειας να διοργανώσουν τις συνεδριάσεις τους τον Δεκέμβριο εξ αποστάσεως. 

 

Χειριστής: Eva-Maria Poptcheva, μέλος της κοινής γραμματείας  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ 

4 Δεκεμβρίου 2021, από τις 11:00 έως τις 12:00, εικονική πρόσβαση 
  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 
Green : confirmed remote presence 

 

CO-CHAIR Mr Guy VERHOFSTADT 
Member of the European Parliament (Renew Europe, BE) 

  
CO-CHAIR Mr Gašper DOVŽAN (SI) 

Secretary of State for EU Affairs 
  

CO-CHAIR Ms Dubravka ŠUICA 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Mr Clément BEAUNE (FR) 
Secretary of State for EU Affairs 
 
Represented by Ms Servane METZGER 

  
MEMBER Ms Milena HRDINKOVÁ (CZ) 

State Secretary for EU Affairs 
  

MEMBER Mr Manfred WEBER 
Member of the European Parliament (EPP, DE) 

  
MEMBER Mr Maroš ŠEFČOVIČ 

Vice-President of the European Commission 
  

MEMBER Ms Vĕra JOUROVÁ 
Vice-President of the European Commission 

  
OBSERVER Ms Judit VARGA (HU) 

Minister of Justice 
Represented by Mr Oszkár ÖKRÖS 
State Secretary 

  
OBSERVER Mr Hans DAHLGREN (SE) 

Minister for EU Affairs 
  

OBSERVER Ms Theodora GENTZIS (BE) 
Director General for European Affairs 
Secretary General a.i. 
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OBSERVER Mr Daniel FREUND 
Member of the European Parliament (Greens/EFA, DE) 

  
OBSERVER Mr Helmut SCHOLZ 

Member of the European Parliament (The Left, DE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Mr Luís Capoulas SANTOS (PT) 
Chairperson of the European Affairs Committee of the Assembleia da 
República 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Marko POGAČNIK (SI) 
Chairperson of the Committee for EU Affairs of the Drzavni Zbor 

  
OBSERVER 

(CoR) 
Invited 

Mr Apostolos TZITZIKOSTAS 
President of the European Committee of the Regions 

  
OBSERVER 

(EESC) 
Invited 

Ms Christa SCHWENG 
President of the European Economic and Social Committee 

  
OBSERVER 

(SGI Europe) 
Invited 

Ms Valeria RONZITTI 
Secretary General of SGI Europe 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marta ARPIO 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Colin SCICLUNA 
 

  
CO-HEAD OF 
COMMON 
SECRETARIAT 

Mr Guillaume MCLAUGHLIN 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Marie-Charlotte VAN LAMSWEERDE 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Eva-Maria POPTCHEVA 
 

  
COMMON 
SECRETARIAT 

Ms Susanne HOEKE 
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EXCUSED 

 

MEMBER Ms Iratxe GARCÍA-PÉREZ, 
Member of the European Parliament (S&D, ES) 

  
OBSERVER 

 
Mr Juan GONZÁLEZ-BARBA PERA (ES) 
Secretary of State for EU Affairs  

  
OBSERVER Mr Gerolf ANNEMANS 

Member of the European Parliament (ID, BE) 
  

OBSERVER 
(COSAC) 

Ms Sabine THILLAYE (FR) 
Chair of EU Affairs at the Assemblée Nationale 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Jean-François RAPIN (FR) 
Chair of EU Affairs Committee at the Senat 

  
OBSERVER 

(COSAC) 
Mr Bojan KEKEC (SI) 
Chairperson of the Commission for International Relations and 
European Affairs of the Drzavni Svet 

  
OBSERVER 

(BusinessEurope) 
Invited 

Mr Markus BEYRER 
Director General of BusinessEurope 

  
OBSERVER 

(ETUC) 
Invited 

Mr Luca VISENTINI 
Secretary General of ETUC 

 

 


