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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ομάδα 
εργασίας για την ΕΕ στον κόσμο 

Υπό την προεδρία του κ. Gunther Krichbaum, κατόπιν πρόσκλησης του Clement 
Beaune, ο οποίος απουσίαζε 
22 Οκτωβρίου 2021, από τις 

11.00 έως τις 13.00 
 

 
 

1.   Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου 

 
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή. Ο κ. Krichbaum δηλώνει ότι ο κ. Beaune ζητεί 
συγγνώμη για την απουσία του κατά την πρώτη συνεδρίαση, λόγω πιεστικών ευθυνών του κατά τη 
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την ίδια ημέρα, τις οποίες ήταν αδύνατον να παρακάμψει. Ο κ. 
Krichbaum καλεί πρώτα τους εκπροσώπους των ομάδων πολιτών να λάβουν τον λόγο, να 
παρουσιαστούν και να θέσουν τα θέματα που συζητήθηκαν στην ειδική ομάδα πολιτών στην οποία 
συμμετέχουν. Τονίζεται ο καινοτόμος χαρακτήρας της Διάσκεψης και της συγκεκριμένης συνιστώσας 
της Ολομέλειας. 

 
2.   Συζήτηση 

 
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα πολιτών δεν είναι έτοιμοι να μιλήσουν κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης, κατά συνέπεια η συζήτηση ξεκινά με άλλους συμμετέχοντες και οι εκπρόσωποι της 
ομάδας συμμετέχουν στη συνέχεια. 

 
Τα βασικά θέματα που εξετάζονται είναι τα εξής: 

 
Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και ευρωπαϊκή διεύρυνση 

• Αρκετά μέλη της ομάδας εργασίας τόνισαν την ιδιαίτερη σημασία της διαδικασίας 

διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων και τη σημασία της ιδέας της επέκτασης χωρίς 

αποδυνάμωση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 

επανεξέτασης της ομοφωνίας. 

 
Ευρωπαϊκές αξίες και όραμα, με το βλέμμα στο μέλλον για τη θέση της ΕΕ στον κόσμο 

• Μια αυτόνομη Ευρώπη που θα μπορεί να αξιολογεί και να αντιμετωπίζει τις απειλές με 
ταχύτητα. 

• Πολλοί τονίζουν την ιδέα της παρουσίας ισχυρών ευρωπαϊκών αξιών σε όλες τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της ΕΕ (εμπόριο, σχέσεις με άλλες χώρες). Οι αξίες αυτές διαφοροποιούν την 

Ευρώπη από όλους τους άλλους. 

• Συχνή αναφορά στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα και αναφέρεται επίσης η 

Τουρκία 

• Διασφάλιση της ικανότητας της ΕΕ να ενεργεί (εργαλεία και διαδικασίες λήψης αποφάσεων) 

 
Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και άμυνα 
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• Όσον αφορά τη σχέση της ΕΕ με το ΝΑΤΟ, υπάρχει άραγε ένας χώρος στον οποίο η ΕΕ μπορεί 

να είναι πιο ενεργή, ενώ εξακολουθεί να εστιάζει σε μια ειρηνική αλλά ασφαλή ΕΕ 

• Συντονισμένη χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ σε διεθνές επίπεδο 

 
Ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική και οικονομία 

• Η ιδέα ότι η ΕΕ είναι σε θέση να επηρεάσει τις αλλαγές μέσω του εμπορίου και του 

κανονιστικού πλαισίου, ενώ την ίδια στιγμή διασφαλίζεται ότι η ΕΕ αποτελεί χώρο στον 

οποίον οι εταιρείες επιθυμούν να δραστηριοποιούνται 

• Υποστήριξη της θέσης της ΕΕ μεταξύ μεγάλων παραγόντων όπως Κίνα και ΗΠΑ 

 
Τα μέλη της ομάδας εργασίας, πολίτες και μη, θίγουν και άλλα ζητήματα, με αρκετούς ομιλητές να 
εξετάζουν την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές και να αυξηθεί η συμμετοχή 
των πολιτών στην περίοδο μεταξύ των εκλογικών αναμετρήσεων. Επισημαίνεται η σημασία της 
καλύτερης επικοινωνίας και εκπαίδευσης γύρω από τη δημοκρατία, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης 
της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 

 
3.   Τελικές παρατηρήσεις του προέδρου 

 
Ο πρόεδρος αναγνωρίζει ότι υπάρχει ώθηση από όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας για την ενίσχυση 
της δομής των συζητήσεων. Σε μελλοντικές συνεδριάσεις, θα είναι ζωτικής σημασίας να καθορίζονται 
οι βασικές ενότητες/θέματα, που θα μπορούσαν να συζητηθούν ένα προς ένα, με τη συζήτηση να 
ξεκινά από έναν εκπρόσωπο πολιτών από την ομάδα πολιτών. Υποστηρίζει επίσης και άλλα μέλη τα 
οποία επιθυμούν να εξασφαλίζεται ότι στην Ολομέλεια μεταφέρεται κάτι χρήσιμο και συγκεκριμένο 
από την εν λόγω ομάδα εργασίας. Οι εκθέσεις των πάνελ και της πλατφόρμας θα αποτελέσουν καλή 
πηγή για μια τέτοια δομή, μαζί με τους προβληματισμούς που διατυπώνονται στη συνεδρίαση.  Ο 
πρόεδρος σημειώνει ότι αποτελεί αντικαταστάτη τελευταίας στιγμής για τον μόνιμο πρόεδρο, τον κ. 
Beaune, και ότι ο κ. Beaune θα ενημερωθεί σχετικά με τις πληροφορίες που θα προκύψουν από τη 
συνεδρίαση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές συνεδριάσεις θα αποφέρουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Κατάλογος των μελών της Ομάδας εργασίας για την ΕΕ στον κόσμο 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Clément BEAUNE (Hans DAHLGREN από 1.1.2022) 

 
Δρ. Francisco ALDECOA Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κα Concepción ANDREAU RODRIGUEZ Επιτροπή των Περιφερειών 

κ. Olivier BALDAUFF Συμβούλιο 

κ. Clément BEAUNE Συμβούλιο 

κα Simone BEISSEL Εθνικά κοινοβούλια 

κα Rozalia-Ibolya BIRO Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Séamus BOLAND Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή κ. Josep BORRELL Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EEAS 

κ. Mansef CAMPOS Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Fabio Massimo CASTALDO Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Włodzimierz CIMOSZEWICZ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Deirdre CLUNE Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Péter CSAKAI-SZOKE Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Hans DAHLGREN Συμβούλιο 

κ. Benedetto DELLA VEDOVA Συμβούλιο 

κα Verena DUNST Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

κ. Christian FEUSTEL Κοινωνικοί εταίροι 

κ. Carlo FIDANZA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Domagoj HAJDUKOVIĆ Εθνικά κοινοβούλια 

κα Stephanie HARTUNG Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κα Danuta HÜBNER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Gisèle JOURDA Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Eric JULIEN Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Roelien KAMMINGA Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Bogdan KLICH Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Rihards KOLS Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Gunther KRICHBAUM Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Andrius KUBILIUS Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Ilhan KYUCHYUK Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Hélène LAPORTE Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Jaak MADISON Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Klaudia MAZUR Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Dajana MILINKOVIC Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Ruairí Ó Murchú Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Ali OUACH Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Jouni OVASKA Εθνικά κοινοβούλια 

καθ. Γεώργιος ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κα Georgia PARPOSZ Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 



4 

 

 

 

 

 

 

 

κα Inês PASCOAL DA SILVA Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Tonino PICULA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Nik PREBIL Εθνικά κοινοβούλια 

κ. Κορνήλιος Σ. ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ Συμβούλιο 

κ. Pavel SKULIL Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Mark SPEICH Επιτροπή των Περιφερειών 

κα Klaudia SZEMEREYNE PATAKI Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

κ. Kim VALENTIN Εθνικά κοινοβούλια 

κα Ymare VAN DER SLUIS Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κα Viola VON CRAMON-TAUABADEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κα Sophie WILMES Συμβούλιο 

κα Janica YLIKARJULA Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 
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