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Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης διεξάγεται πλέον με ταχύτατους 
ρυθμούς. Μετά την εναρκτήρια σύνοδο Ολομέλειας της Διάσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 19 Ιουνίου 2021, οι ομάδες 
Ευρωπαίων πολιτών ξεκίνησαν τις εργασίες τους, συνεδριάζοντας για 
πρώτη φορά στα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες συγκεντρώνουν περίπου 
800 τυχαία επιλεγμένους πολίτες της ΕΕ, αντικατοπτρίζοντας την 
πολυμορφία της ΕΕ, σε τέσσερις ομάδες που διεξάγουν συζητήσεις σχετικά 
με καίρια θέματα σε διάφορους βασικούς τομείς πολιτικής. Οι ομάδες 
Ευρωπαίων πολιτών, μαζί με τις εθνικές ομάδες πολιτών, θα 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη Διάσκεψη, καθώς οι συστάσεις τους, από 
κοινού με τις εισηγήσεις στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της 
Διάσκεψης, θα συζητηθούν από την Ολομέλεια της Διάσκεψης, η οποία θα 
υποβάλει προτάσεις στην εκτελεστική επιτροπή για το τελικό αποτέλεσμα 
της Διάσκεψης.  

Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης, η οποία παρέχει σε 
κάθε πολίτη της ΕΕ τη δυνατότητα να διατυπώσει την άποψή του σε 
οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, συνεχίζει να 
συγκεντρώνει τη συμβολή των πολιτών, με περισσότερες από 9 000 ιδέες να 
έχουν ανταλλαγεί έως τα τέλη Οκτωβρίου. Οι πρώτες εκθέσεις σχετικά με τις 
εισηγήσεις στην πλατφόρμα έχουν δημοσιευθεί, παρέχοντας μια 
επισκόπηση της πολυμορφίας των ιδεών που έχουν συζητηθεί στην 
πλατφόρμα, καθώς και σε εκδηλώσεις σχετικές με τη Διάσκεψη που έχουν 
διοργανωθεί σε ολόκληρη την ΕΕ.   

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
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Οι απόψεις των ατόμων ηλικίας 16 έως 30 ετών αποτέλεσαν το επίκεντρο 
της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία 2021 που πραγματοποιήθηκε 
στις 8-9 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση συγκέντρωσε νέους στο Στρασβούργο και 
στο διαδίκτυο, με σκοπό τη διαμόρφωση και την ανταλλαγή ιδεών για το 
μέλλον της Ευρώπης.  

Ένα σημαντικό ορόσημο ήταν η δεύτερη σύνοδος Ολομέλειας της 
Διάσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 22-23 
Οκτωβρίου 2021. Η Ολομέλεια συνεδρίασε για πρώτη φορά με την πλήρη 
σύνθεσή της, καθώς συμμετείχαν οι 80 εκπρόσωποι των ομάδων 
Ευρωπαίων πολιτών. Στη μοναδικά πολύμορφη σύνθεσή της, η Ολομέλεια 
ενημερώθηκε για τις πρώτες εκθέσεις από τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις των 
ομάδων και συζήτησε για τις εισηγήσεις των πολιτών στην ψηφιακή 
πλατφόρμα, καθώς και για εκείνες που προέρχονταν από τις διάφορες 
εκδηλώσεις και συζητήσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης. 
Της συνόδου Ολομέλειας προέδρευσαν οι τρεις συμπρόεδροι της 
Διάσκεψης: ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Guy Verhofstadt, 
ο υφυπουργός κ. Gašper Dovžan εξ ονόματος του Συμβουλίου και η 
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Dubravka Šuica. 

 

  



ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ | 4 

 

Α. Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα 

Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (https://futureu.europa.eu/) 
εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του διακρατικού δημοκρατικού 
διαλόγου της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Δίνει σε κάθε πολίτη 
της ΕΕ την ευκαιρία να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ. Οι πολίτες μπορούν να διατυπώσουν τις ιδέες τους, να 
στηρίξουν τις ιδέες άλλων ανθρώπων και να τις σχολιάσουν. Είναι επίσης ο 
χώρος όπου όλοι μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις 
εκδηλώσεις της Διάσκεψης και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους. Οι 
εισηγήσεις είναι προσβάσιμες στο κοινό, όπως και τα αρχεία ανοικτών 
δεδομένων που σχετίζονται με την ψηφιακή πλατφόρμα. 

Έως τα τέλη Οκτωβρίου, υπήρχαν περισσότεροι από 3,6 εκατομμύρια 
μοναδικοί επισκέπτες, 33 213 ενεργοί συμμετέχοντες, 9 111 ιδέες που 
συζητήθηκαν και σχεδόν 3 500 εκδηλώσεις που καταχωρήθηκαν στην 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, με τη συμμετοχή να αυξάνεται σταθερά 
κατά τους τελευταίους μήνες. Χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την προώθηση της πλατφόρμας και τη διασφάλιση της 
προσέγγισης όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών. 

Εξελίξεις όσον αφορά τη Διάσκεψη 
για το μέλλον της Ευρώπης 

33,213 
Συμμετέχοντες στην 

πλατφόρμα 

160,301 
Συμμετέχοντες σε 

εκδηλώσεις 

9,111 
Ιδέες 

   

15,387 
Σχόλια 

3,456 
Εκδηλώσεις 

45,470 
Δηλώσεις στήριξης 

   

Σχήμα1 Κατάσταση συμμετοχής στις 29 Οκτωβρίου (πηγή: futureu.europa.eu)  

Οι εισηγήσεις στην πλατφόρμα συλλέγονται και αναλύονται, ενώ 
καταρτίζονται εκθέσεις από έναν ανάδοχο και δημοσιεύονται στην ίδια την 

II. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

https://futureu.europa.eu/
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πλατφόρμα. Τον Σεπτέμβριο, δημοσιεύθηκε μια πρώτη ενδιάμεση έκθεση, η 
οποία κάλυπτε τις εισηγήσεις που συλλέχθηκαν μεταξύ 19 Απριλίου και 2 
Αυγούστου 2021. Στις 15 Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύθηκε η δεύτερη 
ενδιάμεση έκθεση, η οποία κάλυπτε τις εισηγήσεις που συλλέχθηκαν έως τις 
7 Σεπτεμβρίου 2021. Την ίδια περίοδο, υποβλήθηκε επίσης 
συμπληρωματική έκθεση σχετικά με τις εισηγήσεις στην πλατφόρμα ανά 
κράτος μέλος. 

Οι εκθέσεις σχετικά με την πλατφόρμα δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή 
δημοκρατία, καθώς και η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, αποτελούν τα 
δημοφιλέστερα θέματα συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων μέχρι στιγμής. 
Πολίτες από όλες τις χώρες της ΕΕ έχουν επίσης διατυπώσει πληθώρα 
ιδεών για άλλα θέματα και έχουν συζητήσει ευρύ φάσμα θεμάτων σε 
εκδηλώσεις της Διάσκεψης. 

 

Οι εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των νοητικών χαρτών, παρείχαν 
χρήσιμη συμβολή στον πρώτο γύρο συζητήσεων των ομάδων Ευρωπαίων 
πολιτών, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν και να 
καθορίσουν τους άξονες εργασίας. Συζητήθηκαν επίσης στη σύνοδο 
Ολομέλειας της Διάσκεψης στις 23 Οκτωβρίου 2021 και στις προηγούμενες 
συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας. 

Η τρίτη ενδιάμεση έκθεση αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2021 και θα 
τροφοδοτήσει τις τελευταίες συνεδριάσεις των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών 
και τις προσεχείς συνόδους Ολομέλειας της Διάσκεψης. Θα καλύπτει τις 
εισηγήσεις που συλλέχθηκαν έως τις αρχές Νοεμβρίου. Το επόμενο έτος, θα 
καταρτισθεί τελική έκθεση, ώστε να μπορέσει να δημοσιευθεί πριν από την 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=el
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=el
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=el
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22;%20filename*=UTF-8''COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211110T080450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ca6e0771a65ec1436603a59f20c25b573df55fb8bf480c1574a8ee009f7e8943
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τελική σύνοδο Ολομέλειας την άνοιξη του 2022. Θα δημοσιευθούν επίσης 
περαιτέρω εκθέσεις ανά κράτος μέλος. 

Ο έλεγχος του περιεχομένου έχει επιτρέψει να διατηρηθεί η πλατφόρμα ένας 
ασφαλής χώρος όπου οι πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης και από 
κάθε γωνιά της Ευρώπης, αισθάνονται άνετα και ότι είναι ευπρόσδεκτοι να 
συμβάλουν στη συζήτηση. Η ομάδα ελέγχου του περιεχομένου, υπό την 
εποπτεία της κοινής γραμματείας, διασφαλίζει εξ ονόματος της εκτελεστικής 
επιτροπής ότι εφαρμόζεται ο Χάρτης της Διάσκεψης και τηρούνται οι κανόνες 
συμμετοχής. Κατά τους τελευταίους μήνες, μόνο ένα μικρό μέρος των 
εισηγήσεων χρειάστηκε έλεγχο, λόγω προσβλητικού περιεχομένου. 

Β. Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών (ECP) βρίσκονται στο επίκεντρο της 
Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και συγκεντρώνουν περίπου 800 
πολίτες με κάθε υπόβαθρο και από κάθε γωνιά της ΕΕ. Έχουν οργανωθεί 
από τα τρία θεσμικά όργανα με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν καθορίσει οι 
συμπρόεδροι και υπό την εποπτεία της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και 
με τη βοήθεια κοινοπραξίας. Οι συμμετέχοντες στις ομάδες Ευρωπαίων 
πολιτών επιλέχθηκαν τυχαία το καλοκαίρι του 2021, σύμφωνα με τα 5 
κριτήρια που καθορίστηκαν στην Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για 
το μέλλον της Ευρώπης (φύλο, ηλικία, γεωγραφική προέλευση –ιθαγένεια 
και αστικό/αγροτικό περιβάλλον– κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και 
επίπεδο εκπαίδευσης). Κάθε ομάδα συνεδριάζει για τρία σαββατοκύριακα· οι 
πρώτες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο, οι δεύτερες 
διαδικτυακά και οι τρίτες σε τέσσερις πόλεις (Δουβλίνο, Φλωρεντία, Natolin 
και Μάαστριχτ), με τη φιλοξενία ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης. 

Τέσσερις θεματικές ομάδες, καθεμία αποτελούμενη από έως 200 πολίτες, με 
τουλάχιστον το ένα τρίτο ηλικίας μεταξύ 16 και 25 ετών, οι οποίοι 
επελέγησαν τυχαία και αντικατοπτρίζουν τη δημογραφική και κοινωνική 
πολυμορφία της ΕΕ, άρχισαν τις διαβουλεύσεις τους τον Σεπτέμβριο του 
2021.  

Η πρώτη συνεδρίαση κάθε ομάδας πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία 
στο Στρασβούργο. Στόχος της συνεδρίασης ήταν να καθοριστεί το 
πρόγραμμα των διαβουλεύσεων. Καταρχάς, οι πολίτες που συμμετέχουν 
στις ομάδες αναλογίστηκαν και διαμόρφωσαν το όραμά τους για την 
Ευρώπη και, στη συνέχεια, προσδιόρισαν τα προς συζήτηση θέματα, στο 
πλαίσιο της βασικής θεματικής της ομάδας. Στη συνέχεια, έδωσαν 
προτεραιότητα στα θέματα στα οποία επιθυμούσαν να επικεντρωθούν και να 
εμβαθύνουν, προκειμένου να αναπτύξουν ειδικές συστάσεις, στις οποίες θα 
έδιναν συνέχεια τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συζητήσεις 
και οι συλλογικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο μορφές: 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=el
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=el
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=el
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 Σε υποομάδες αποτελούμενες από δώδεκα έως δεκατέσσερις πολίτες. 
Σε κάθε υποομάδα, ομιλούνταν τέσσερις έως πέντε γλώσσες, και κάθε 
πολίτης μπορούσε να μιλά στη γλώσσα του. Τις εργασίες της 
υποομάδας καθοδηγούσαν επαγγελματίες διαμεσολαβητές που 
επελέγησαν από την κοινοπραξία εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. 

 Στην ολομέλεια, με όλους τους συμμετέχοντες. Τις συνεδριάσεις της 
ολομέλειας καθοδηγούσαν δύο κύριοι συντονιστές. 

Τα θέματα προτεραιότητας που προέκυψαν από τις συζητήσεις 
οργανώθηκαν στους λεγόμενους «άξονες» (δηλαδή βασικές θεματικές 
ενότητες) και «επιμέρους άξονες» και χρησίμευσαν ως βάση για τις δεύτερες 
συνεδριάσεις. Για τον σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες έλαβαν βασικές 
πληροφορίες γύρω από τα θέματα, καθώς και σχετικά στοιχεία, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης και νοητικών χαρτών, από την πρώτη 
ενδιάμεση έκθεση της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ 
παρακολούθησαν παρουσιάσεις εξωτερικών εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου. Κατά τις πρώτες συνεδριάσεις, οι 20 εκπρόσωποι κάθε ομάδας 
στην Ολομέλεια της Διάσκεψης επελέγησαν με κλήρωση.  

      

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 
δικαιοσύνη, θέσεις εργασίας/ Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός/ 
Ψηφιακός μετασχηματισμός» πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Σεπτεμβρίου. Η 
ομάδα αυτή εξετάζει το μέλλον της οικονομίας και των θέσεων εργασίας μας, 
ιδίως μετά την πανδημία, αποδίδοντας τη δέουσα προσοχή στα συναφή 
ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εξετάζει επίσης τις ευκαιρίες και τις 
προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού —ένα από τα πλέον 
μελλοντοστρεφή θέματα υπό συζήτηση. Η ομάδα ασχολείται επίσης με το 
μέλλον της Ευρώπης στους τομείς της νεολαίας, του αθλητισμού, του 
πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Τους συμμετέχοντες πολίτες καλωσόρισε ο 
συμπρόεδρος κ. Guy Verhofstadt, βουλευτής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Οι εργασίες της πρώτης συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν με την 
έγκριση των πέντε αξόνων: «Εργασία στην Ευρώπη», «Μια οικονομία για το 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/od2qmip9vhrw8k4dwx6h6bcjw0rv?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.el21%20%25281%2529.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.el21%2520%25281%2529.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220131%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220131T113232Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=42f4fffb42a208d13ae81ac8bf83fb43c5f264ba64e5be9e6bb10e29d7daa51b
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/od2qmip9vhrw8k4dwx6h6bcjw0rv?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.el21%20%25281%2529.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.el21%2520%25281%2529.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220131%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220131T113232Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=42f4fffb42a208d13ae81ac8bf83fb43c5f264ba64e5be9e6bb10e29d7daa51b
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
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μέλλον», «Μια δίκαιη κοινωνία», «Μάθηση στην Ευρώπη» και 
«Δεοντολογικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός». Η έκθεση 
αποτελεσμάτων της συνεδρίασης είναι διαθέσιμη στην πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα.  

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας «Ευρωπαϊκή δημοκρατία/ Αξίες και 
δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» πραγματοποιήθηκε στις 24-26 
Σεπτεμβρίου. Η ομάδα ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τη 
δημοκρατία, όπως οι εκλογές, η συμμετοχή των πολιτών και μετά το πέρας 
των 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 εξετάζει 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 την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ, όπως 
η προστασία των Ευρωπαίων από τρομοκρατικές πράξεις και άλλα 
εγκλήματα. Τα μέλη της ομάδας καλωσόρισε ο συμπρόεδρος κ. Gašper 
Dovžan, υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, εξ ονόματος της 
σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι εργασίες της πρώτης 
συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν με την έγκριση των πέντε αξόνων: 
«Διασφάλιση δικαιωμάτων και απαγόρευση των διακρίσεων», «Προστασία 
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», «Μεταρρύθμιση της ΕΕ», 
«Διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας» και «Ενίσχυση της συμμετοχής των 
πολιτών». Μπορεί κανείς να συμβουλευθεί την έκθεση αποτελεσμάτων της 
συνεδρίασης στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.  

      

Η ομάδα «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/ Υγεία» πραγματοποίησε την 
πρώτη συνεδρίασή της στις 1-3 Οκτωβρίου. Πραγματεύεται τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις νέες προκλήσεις 
στον τομέα της υγείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θέματα αυτά 
συνδέονται επίσης με τους στόχους και τις στρατηγικές της ΕΕ, όπως η 
γεωργία, οι μεταφορές και η κινητικότητα, η ενέργεια και η μετάβαση σε 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/yzdv6fh9txykau0084pjk97v5rqw?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22el21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27el21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220131%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220131T130159Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5c36cf0bae9056098b61f77b2ebc0a659e7483c7474539c8c1cd945331092bea
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/yzdv6fh9txykau0084pjk97v5rqw?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22el21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27el21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220131%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220131T130159Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5c36cf0bae9056098b61f77b2ebc0a659e7483c7474539c8c1cd945331092bea
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=el
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/xc5fgh7giwvi0c3trq026ute284b?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22el21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27el21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220131%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220131T135914Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=8e572421b0f4108e14b187b184b757735b56738b5d37ef5be08fc932eaaafb49
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/?locale=el
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κοινωνίες χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, η έρευνα, τα συστήματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της 
υγείας, η πρόληψη και ο υγιής τρόπος ζωής. Οι εργασίες της πρώτης 
συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν με την έγκριση των πέντε αξόνων: «Καλύτεροι 
τρόποι διαβίωσης», «Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας», 
«Αναπροσανατολισμός της οικονομίας και της κατανάλωσης», «Προς μια 
βιώσιμη κοινωνία» και «Φροντίδα για όλους». Η έκθεση αποτελεσμάτων της 
συνεδρίασης είναι διαθέσιμη στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.  

Η τέταρτη ομάδα «Η ΕΕ στον κόσμο/ Μετανάστευση» συνεδρίασε για πρώτη 
φορά στις 15-17 Οκτωβρίου, συζητώντας ειδικότερα για τον ρόλο της ΕΕ 
στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των στρατηγικών για 
την ασφάλεια της ΕΕ, την άμυνα, την εμπορική πολιτική, την ανθρωπιστική 
βοήθεια και την αναπτυξιακή συνεργασία, την εξωτερική πολιτική και την 
πολιτική γειτονίας και τη διεύρυνση της ΕΕ, καθώς και το πώς η ΕΕ θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση. Τους πολίτες καλωσόρισε η 
συμπρόεδρος κ. Dubravka Šuica, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη δημοκρατία και τη δημογραφία. Οι εργασίες της πρώτης συνεδρίασης 
ολοκληρώθηκαν με την έγκριση των πέντε αξόνων: «Αυτάρκεια και 
σταθερότητα», «Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος», «Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν 
ειρηνικό κόσμο», «Μετανάστευση από ανθρωπιστική άποψη» και «Ευθύνη 
και αλληλεγγύη σε ολόκληρη την ΕΕ». Η έκθεση αποτελεσμάτων της 
συνεδρίασης είναι διαθέσιμη στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.  

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/qcihd3txctzdp8lkk8ca8sytjzt1?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22el21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27el21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220131%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220131T151757Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f15daead85ad45999a13439cc52534f9f9ca792922abc772f4f82039bc56bc63
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=el
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/15z0vrmocrzlux8zdf0djxiamcgc?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22el21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27el21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220131%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220131T160826Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=a97676d55449e081624b9fa486f01325c596faec9a53454ccb67bf72a85d37f8
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Γ. Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (8-9 
Οκτωβρίου) 

Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE2021) πραγματοποιήθηκε στις 
8-9 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε 10 000 νέους στο διαδίκτυο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, προκειμένου να διαμορφώσουν 
και να ανταλλάξουν τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης. Η EYE 
αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για άτομα ηλικίας 16 έως 30 ετών να 
συζητήσουν με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, να εμπνεύσουν το ένα το 
άλλο και να ανταλλάξουν απόψεις με εμπειρογνώμονες, ακτιβιστές, 
influencers και αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων, ακριβώς στην καρδιά 
της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. 

Από τον Μάιο του 2021, σε συνεργασία με πανευρωπαϊκές οργανώσεις 
νεολαίας, συγκεντρώθηκαν στο διαδίκτυο περισσότερες από 2 000 
προτάσεις νέων πολιτών από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, 
διοργανώθηκαν αρκετές συνεδριάσεις με επίκεντρο τη Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης, τόσο στο διαδίκτυο πριν από την εκδήλωση όσο και 
κατά την EYE στο Στρασβούργο. 

Μετά την εκδήλωση, οι 20 σημαντικότερες ιδέες των συμμετεχόντων, δύο 
ανά θέμα της Διάσκεψης, συγκεντρώθηκαν στην Έκθεση με τις ιδέες των 
νέων για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία δημοσιεύθηκε σε 
23 γλώσσες. Η έκθεση της εκδήλωσης παρουσιάστηκε στην Ολομέλεια της 
Διάσκεψης στις 23 Οκτωβρίου από νέους συμμετέχοντες από τις ομάδες 
Ευρωπαίων πολιτών που συμμετείχαν επίσης στην EYE2021. Όλες οι ιδέες 
που συγκεντρώθηκαν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
search.youthideas.eu. 

 

Δ. Δεύτερη σύνοδος Ολομέλειας της Διάσκεψης (22 
και 23 Οκτωβρίου)  

Η δεύτερη σύνοδος Ολομέλειας της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε στις 22 
και 23 Οκτωβρίου 2021. Περισσότερα από 400 μέλη της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης συμμετείχαν είτε επιτόπου είτε εξ αποστάσεως. 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/en/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_EL-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_EL-interactive.pdf
http://search.youthideas.eu/
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Εξ ονόματος των συμπροέδρων, ο κ. Guy Verhofstadt καλωσόρισε τα μέλη 
της Διάσκεψης στη δεύτερη σύνοδο Ολομέλειας και σημείωσε ότι δεν 
υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς την ημερήσια διάταξη. Καλωσόρισε ιδιαίτερα 
τους 80 πολίτες που εκπροσωπούσαν τις τέσσερις ομάδες Ευρωπαίων 
πολιτών, οι οποίοι συμμετείχαν στη σύνοδο Ολομέλειας της Διάσκεψης για 
πρώτη φορά, και σημείωσε με ικανοποίηση ότι η Ολομέλεια είναι πλέον 
πλήρης όσον αφορά τη σύνθεσή της. Η συμπρόεδρος κ. Dubravka Šuica 
καλωσόρισε επίσης τους εκπροσώπους των ομάδων, τόνισε την ανάγκη η 
Διάσκεψη να επικεντρωθεί στους πολίτες και καλωσόρισε ιδιαίτερα τους 
εκπροσώπους από τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο συμπρόεδρος κ. Gašper Dovžan 
τόνισε τον χαρακτήρα της Διάσκεψης ως εγχειρήματος που έχει ως μοχλό 
τους πολίτες, και επισήμανε ότι η δεύτερη σύνοδος Ολομέλειας θα αφορά τη 
λήψη και τη συζήτηση της ανατροφοδότησης από τις ομάδες Ευρωπαίων 
πολιτών, τις εθνικές ομάδες και εκδηλώσεις, την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για 
τη Νεολαία και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.  

Η συμπρόεδρος κ. Dubravka Šuica παρουσίασε τις ομάδες Ευρωπαίων 
πολιτών. Σημείωσε ότι έχει διαπιστώσει η ίδια την εντυπωσιακή δέσμευση 
μιας ιδιαίτερα πολύμορφης ομάδας πολιτών στις εργασίες των ομάδων. Οι 
800 συμμετέχοντες στις τέσσερις ομάδες πραγματοποίησαν τις πρώτες 
συνεδριάσεις τους και άρχισαν να συζητούν τα αντίστοιχα θέματά τους. Θα 
συνεχίσουν τις συζητήσεις τους κατά τους επόμενους μήνες και θα 
υποβάλουν τις συστάσεις τους στην Ολομέλεια.  Στη συνέχεια, έδωσε τον 
λόγο σε δύο εκπροσώπους από καθεμία από τις τέσσερις ομάδες 
Ευρωπαίων πολιτών. Στις παρουσιάσεις τους, οι εκπρόσωποι τόνισαν ότι οι 
ομάδες επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση ενός οράματος για το μέλλον 
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στους αντίστοιχους τομείς τους, προσδιόρισαν τους άξονες εργασίας1 και τα 
σχετικά επιμέρους θέματα και θα τα συζητήσουν διεξοδικότερα κατά τις 
επόμενες συνεδριάσεις τους.  

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η συζήτηση. Οι ομιλητές, μεταξύ άλλων θεμάτων:  

 Επικρότησαν την ανατροφοδότηση από τις πρώτες συνεδριάσεις των 
ομάδων πολιτών, τόνισαν ότι προσδιορίστηκαν ήδη ιδιαίτερα 
σημαντικά θέματα, και υπογράμμισαν τη σημασία του να ακουστούν οι 
ιδέες των πολιτών και να τεθούν στο επίκεντρο της Διάσκεψης· 

 Τόνισαν ότι οι εργασίες της Διάσκεψης θα πρέπει να οδηγήσουν σε 
συγκεκριμένα, απτά αποτελέσματα· 

 Ζήτησαν να δοθεί αποτελεσματική συνέχεια στο τελικό αποτέλεσμα, με 
διαρθρωμένο τρόπο· 

 Τόνισαν ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να 
διαδραματίσουν ζωτικής σημασίας ρόλο, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η εφαρμογή του αποτελέσματος της Διάσκεψης· 

 Σημείωσαν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι 
περιφερειακές αρχές στο σύνολο της διαδικασίας· 

 Θεωρούσαν τις ομάδες πολιτών ως μια καινοτόμο μορφή 
συμμετοχικής δημοκρατίας, η οποία θα μπορούσε να συνεχιστεί ως 
πιο μόνιμη, διαρθρωμένη συμμετοχή των πολιτών στο μέλλον. 

 

                                                
1. Για τους άξονες, τα επιμέρους θέματα και τις εκθέσεις σχετικά με τις εργασίες των ομάδων, 
βλ.: Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών - Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=el
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Ορισμένοι τόνισαν την ανάγκη να ακουστούν και να συμμετάσχουν πολίτες 
ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης και τόνισαν την ανάγκη για μια Διάσκεψη με 
πολυμορφία και χωρίς αποκλεισμούς. Άλλοι θεώρησαν ότι θα χρειαστεί 
περισσότερος χρόνος στην Ολομέλεια, προκειμένου να συζητηθεί το φάσμα 
των θεμάτων που προσδιορίστηκαν από τις ομάδες και την πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα. 

Ορισμένοι ομιλητές υποστήριξαν ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να επικεντρωθεί 
σε θέματα πολιτικής και λιγότερο σε θέματα θεσμικής μεταρρύθμισης και 
ικανότητας, ενώ άλλοι τόνισαν την ανάγκη η ΕΕ να έχει την ικανότητα να 
παράγει αποτελέσματα για τις επιθυμητές πολιτικές. 

Όσον αφορά τα θέματα και τους άξονες που παρουσίασαν οι οκτώ 
εκπρόσωποι των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών, τα μέλη έθιξαν ευρύ φάσμα 
θεμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Στήριξη για την οικοδόμηση καλύτερων και ισχυρότερων οικονομιών, 
με διασφάλιση, παράλληλα, της κοινωνικής συνοχής και της 
δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης όλων στις 
υγειονομικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση, το ελάχιστο εισόδημα και τη 
στέγαση· 

 Δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με μια δίκαιη 
μετάβαση· 

 Μια δίκαιη και κοινή προσέγγιση της μετανάστευσης·  
 Αντιμετώπιση των προκλήσεων της δημογραφικής αλλαγής·  
 Ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και προστασία των ψηφιακών 

δικαιωμάτων (μια ασφαλής και διαφανής ψηφιακή κοινωνία)· 
 Η ανάγκη για στρατηγική αυτονομία· 
 Μια κοινή φωνή στην εξωτερική πολιτική. 

Ορισμένα μέλη έθιξαν επίσης τα ακόλουθα θέματα: 

 Ο σεβασμός του κράτους δικαίου και της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης ως βασικών αρχών της ΕΕ· 

 Η ανάγκη σεβασμού της συνταγματικής ταυτότητας όλων των κρατών 
μελών· 

 Η σημασία των κοινών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·  
 Η ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της συμμετοχικής δημοκρατίας, της 

άμεσης συμμετοχής και της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ.  

Ο συμπρόεδρος κ. Gašper Dovžan κάλεσε τους εκπροσώπους των εθνικών 
ομάδων και εκδηλώσεων να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Στις 
παρουσιάσεις τους, οι εκπρόσωποι παρείχαν μια επισκόπηση των 
τρεχουσών και προγραμματισμένων δραστηριοτήτων τους σε διάφορα 
επίπεδα και με διάφορους παράγοντες. Ορισμένοι είχαν προσδιορίσει και 
ανέφεραν προκαταρκτικά θέματα για περαιτέρω συζητήσεις.  
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Πολλοί ομιλητές επέστησαν την προσοχή στη σημασία της συμμετοχής της 
νεολαίας, επισημαίνοντας εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν οι νέοι, 
συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών. Τόνισαν ορισμένες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι νέοι και παρουσίασαν ορισμένα από τα 
αποτελέσματα των εκδηλώσεων αυτών. 

Ορισμένοι εκπρόσωποι τόνισαν επίσης τη σημασία της κοινωνίας των 
πολιτών στη διοργάνωση πολλών από τις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και 
στη διασφάλιση ότι η Διάσκεψη θα προσεγγίσει τους πολίτες από κάθε 
γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
περιθωριοποιημένων ομάδων. 

Ορισμένοι εκπρόσωποι των εθνικών ομάδων και εκδηλώσεων εξέφρασαν 
ανησυχίες για το γεγονός ότι παρευρίσκονταν λιγότερα μέλη στη συζήτηση 
για το εν λόγω σημείο της ημερήσιας διάταξης και τόνισαν ότι είναι σημαντικό 
όλα τα μέλη της Ολομέλειας να ακούσουν τι έχουν να πουν οι πολίτες και να 
δώσουν αποτελεσματική συνέχεια στις συστάσεις τους.    

Ο συμπρόεδρος κ. Guy Verhofstadt επανέλαβε τη σύνοδο το απόγευμα, 
καλώντας τρεις συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη 
Νεολαία (EYE), οι οποίοι είναι επίσης μέλη των ομάδων Ευρωπαίων 
πολιτών, να λάβουν τον λόγο. Οι ομιλητές παρείχαν στα μέλη μια 
επισκόπηση των 20 «καλύτερων ιδεών» τις οποίες επέλεξαν οι νέοι πολίτες 
που συμμετείχαν στην EYE, και οι οποίες περιλαμβάνονται στην «Έκθεση με 
τις ιδέες των νέων». Τόνισαν ότι οι νέοι έχουν ένα απτό όραμα για μια κοινή 
Ευρώπη. Ο συμπρόεδρος κ. Guy Verhofstadt σημείωσε ότι οι προτάσεις 
είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες, και ότι ορισμένες θα απαιτούσαν εις βάθος 
μεταρρυθμίσεις. Πρότεινε να συζητηθούν μαζί με τις ενδιάμεσες εκθέσεις της 
πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. 

Στη συνέχεια, ο συμπρόεδρος κ. Verhofstadt ξεκίνησε τη συζήτηση σχετικά 
με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, επισημαίνοντας ορισμένα από 
τα κύρια στατιστικά στοιχεία. Σημείωσε την αύξηση της συμμετοχής, αλλά 
θεώρησε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω αύξηση της 
συμμετοχής. Ο συμπρόεδρος τόνισε τις ιδέες με τις περισσότερες δηλώσεις 
στήριξης και σχόλια στην πλατφόρμα στα διάφορα θέματα, όπως 
δημοσιεύθηκαν στη δεύτερη ενδιάμεση έκθεση, και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι οι πολίτες είναι επικριτικοί, αλλά και ιδιαίτερα 
εποικοδομητικοί, στην επιθυμία τους να βελτιώσουν την ΕΕ.  

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ορισμένοι ομιλητές τόνισαν τη μοναδικότητα 
και τον καινοτόμο χαρακτήρα της πλατφόρμας, η οποία παρέχει στους 
πολίτες τη δυνατότητα να εκφραστούν και έναν χώρο για συζήτηση σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ σημείωσαν τον ήδη σημαντικό αριθμό 
εισηγήσεων και επισκεπτών. Σημειώθηκε ότι, παρά τις αρχικές ανησυχίες 
όσον αφορά τη λογοκρισία, ελάχιστοι χρήστες χρειάστηκε να αποκλειστούν. 
Άλλοι θεώρησαν ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι 

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_EL-interactive.pdf
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_EL-interactive.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=el
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μεγαλύτερος, ότι η πλατφόρμα δεν είναι ακόμη επαρκώς γνωστή και δεν 
προσεγγίζει ακόμη αρκετούς πολίτες (ιδίως νέους και γυναίκες), και ότι 
πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προώθηση της πλατφόρμας. Πολλοί 
ζήτησαν να καταστεί η πλατφόρμα προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη 
για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Ορισμένοι 
πρότειναν να διατηρηθεί η πλατφόρμα και μετά το πέρας της Διάσκεψης, 
ενδεχομένως επίσης στο πλαίσιο πιο διαρθρωμένης συμμετοχής των 
πολιτών στο μέλλον.  

 

Τονίστηκε ότι πολλές ιδέες από την πλατφόρμα έχουν ήδη τεθεί προς 
συζήτηση στις ομάδες, και, στην ακόλουθη συζήτηση, αρκετές παρεμβάσεις 
έκαναν άμεση αναφορά σε ιδέες από την πλατφόρμα. Οι ομιλητές 
προσδιόρισαν ένα ευρύ φάσμα προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των 
ακόλουθων θεμάτων πολιτικής: ψηφιακός μετασχηματισμός, οικονομία και 
ανταγωνιστικότητα, ο ρόλος των περιφερειών, χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, κοινωνική δικαιοσύνη, υγεία, κράτος δικαίου, δημοκρατία, 
συμμετοχή των πολιτών, περιβάλλον και κλίμα, μετανάστευση, ενέργεια, 
θεμελιώδη δικαιώματα, αξίες, εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα, ασφάλεια, 
εκπαίδευση και πολιτισμός. 

Ορισμένοι ομιλητές σχολίασαν τη διαδικασία και τις διεργασίες της ίδιας της 
Διάσκεψης. Η ανάγκη να δοθεί συγκεκριμένη συνέχεια στα αποτελέσματά 
της αναφέρθηκε σε αρκετές περιπτώσεις, όπως και η σημασία της 
διασφάλισης της συμμετοχής των εταίρων από τα Δυτικά Βαλκάνια. 
Ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες 
ώστε να έχουν επαφές με άλλα μέλη της Ολομέλειας, ιδίως με εκλεγμένους 
αντιπροσώπους. Ο συμπρόεδρος κ. Guy Verhofstadt σημείωσε τις 
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ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών και υπογράμμισε ότι η 
μορφή των ακόλουθων συνόδων Ολομέλειας θα είναι διαφορετική, καθώς θα 
επικεντρωθούν στα αποτελέσματα των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών, 
θέτοντας έτσι τις εισηγήσεις των πολιτών στο επίκεντρο.  

Οι τρεις συμπρόεδροι ευχαρίστησαν όλα τα μέλη για τη συμμετοχή και τις 
εισηγήσεις τους και κήρυξαν τη λήξη της δεύτερης συνόδου Ολομέλειας της 
Διάσκεψης. 

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, οι εννέα ομάδες εργασίας της Ολομέλειας, 
οι οποίες αποτελούνται από 50 περίπου μέλη της Ολομέλειας η καθεμία και 
καλύπτουν όλα τα θέματα της πλατφόρμας/των ομάδων Ευρωπαίων 
πολιτών, συνεδρίασαν για πρώτη φορά. Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της ΕΕ και των 
εθνικών κοινοβουλίων προεδρεύουν ο καθένας δύο ομάδων εργασίας, ενώ ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας προεδρεύει μίας ομάδας 
εργασίας. Κατά την πρώτη συνεδρίασή τους, οι ομάδες εργασίας άρχισαν να 
συζητούν για τις πρώτες εντυπώσεις από τις διάφορες εθνικές ομάδες 
πολιτών και ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τις εισηγήσεις στην 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα που σχετίζονται με τα αντίστοιχα θέματά 
τους.  

E. Εκτελεστική επιτροπή  

Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 
συνεδρίασε δύο φορές κατά την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου 2021, δηλαδή 
στις 19 Ιουλίου και στις 20 Σεπτεμβρίου. Για κάθε συνεδρίαση, διατίθεται 
στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα λεπτομερής έκθεση σε όλες τις 
γλώσσες, στο τμήμα της εκτελεστικής επιτροπής.  

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=el
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Κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Ιουλίου, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε την 
τροποποίηση του άρθρου 16 του εσωτερικού κανονισμού της Διάσκεψης 
σχετικά με την αυξημένη εκπροσώπηση των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών και των κοινωνικών εταίρων στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Η 
εκτελεστική επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για τις επικαιροποιημένες 
πρακτικές ρυθμίσεις για την οργάνωση των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών, 
ιδίως όσον αφορά τη σειρά και τις τοποθεσίες των ομάδων, και τη 
μεθοδολογία πλαισίωσης των θεμάτων, για την πορεία των προετοιμασιών 
για τις ομάδες εργασίας της Ολομέλειας της Διάσκεψης, καθώς και για το 
κοινό σχέδιο επικοινωνίας για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.  

Κατά τη συνεδρίασή της στις 20 Σεπτεμβρίου, η εκτελεστική επιτροπή 
ενημερώθηκε για τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και ιδίως για τη θετική 
εμπειρία της πρώτης συνεδρίασης της ομάδας 1, ενώ προέβη σε ανταλλαγή 
απόψεων. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για την 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων 
εκθέσεων και του ελέγχου του περιεχομένου της πλατφόρμας, ενώ προέβη 
σε ανταλλαγή απόψεων. Επιπλέον, ενέκρινε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης 
της συνόδου Ολομέλειας της Διάσκεψης στις 22 και 23 Οκτωβρίου, με 
ομαδοποίηση των θεμάτων των πρωινών και απογευματινών 
συνεδριάσεων, ενώ προέβη σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 
εναρκτήρια σύνοδο Ολομέλειας της Διάσκεψης. Τέλος, η εκτελεστική 
επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία των προετοιμασιών για τις ομάδες 
εργασίας της Ολομέλειας της Διάσκεψης και συζήτησε τα εκκρεμή ζητήματα.  
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ΣΤ. Άλλες δραστηριότητες  

Η επικοινωνία σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί 
κοινή ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ —του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής— και των 
κρατών μελών. Η προώθηση της Διάσκεψης σημαίνει πρωτίστως προώθηση 
της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, ως κεντρικού κόμβου της 
Διάσκεψης. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνεχίζουν τις συντονισμένες 
προσπάθειές τους για την ευρεία ενημέρωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης και τους επιμέρους πυλώνες και εκδηλώσεις της. Το 
πράττουν αυτό μέσω στοχευμένων εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων αμειβόμενων διαφημίσεων, της 
διοργάνωσης και της συμμετοχής σε εκδηλώσεις προβολής (αρκετές 
εκατοντάδες εξ αυτών, ενώ αναμένονται πολύ περισσότερες), καθώς και 
μέσω της στήριξης της ποιοτικής κάλυψης από τα παραδοσιακά μέσα 
ενημέρωσης.  

Από τον Σεπτέμβριο του 2021, έχουν υλοποιηθεί εκτενείς δράσεις 
επικοινωνίας για την προώθηση και την ενημέρωση σχετικά με τις ομάδες 
Ευρωπαίων πολιτών. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: 

 πληροφόρηση του Τύπου και πακέτα πληροφοριών για τα μέσα 
ενημέρωσης (δελτία Τύπου, αναγγελίες προς τα μέσα ενημέρωσης, 
ενημερωτικά έγγραφα, μετάδοση στο διαδίκτυο κ.λπ.)· 

 πρόσκληση σε δημοσιογράφους να παρακολουθήσουν τις πρώτες 
συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Στρασβούργο 
(περισσότερες από 100 παρουσίες συνολικά)· 

 τέσσερις τεχνικές ενημερώσεις για τα μέσα ενημέρωσης (τρεις στο 
Στρασβούργο και μία στις Βρυξέλλες)· 

 ενδυνάμωση των πολιτών που συμμετέχουν στις ομάδες ώστε να 
γίνουν «πρέσβεις» της Διάσκεψης και να δραστηριοποιηθούν τόσο στα 
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης όσο και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης· 

 σειρά βιντεοσκοπημένων μαρτυριών πολιτών προς χρήση για 
επικοινωνιακούς σκοπούς.   

https://futureu.europa.eu/?locale=el
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Ως αποτέλεσμα, υπάρχει ήδη εκτενής κάλυψη σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλά από τα μέλη των ομάδων 
πρωταγωνιστούν με τις δικές τους προσωπικές ιστορίες και ιδέες για το 
μέλλον της Ευρώπης. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών έχει αναπτύξει συνεχείς 
δραστηριότητες επικοινωνίας και προβολής, μεταξύ άλλων διοργανώνοντας 
περισσότερες από 120 τοπικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
διασυνοριακών και διακρατικών ομάδων πολιτών και αρκετών εκδηλώσεων 
υψηλού επιπέδου. Η φετινή διοργάνωση της Ευρωπαϊκής εβδομάδας των 
δήμων και των περιφερειών, της εκδήλωσης ορόσημο της ΕΕ που είναι 
αφιερωμένη στους περιφερειακούς και τους τοπικούς φορείς, 
συγκεντρώνοντας 17 600 συμμετέχοντες, συνέβαλε επίσης στον 
δημοκρατικό διάλογο της Διάσκεψης.  

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ανέλαβε επίσης δράση, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα μέλη της και όσοι εκπροσωπούν 
συμμετέχουν πλήρως στην πρώτη άμεση πανευρωπαϊκή συζήτηση των 
πολιτών σχετικά με τις μελλοντικές προκλήσεις και προτεραιότητες της ΕΕ. 
Έχει προωθηθεί σειρά τοπικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
εθνικών διαβουλεύσεων και εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν σε κεντρικό 
επίπεδο, από τις Ομάδες ή τμήματα της ΕΟΚΕ, καθώς και σεμιναρίων 
ενημέρωσης και κατάρτισης για τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και της οργανωμένης 
κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να κληθούν να συμβάλουν και να 
εξηγηθούν οι διάφορες ρυθμίσεις.  

Το Σύμφωνο των δημάρχων – Ευρώπη κάλεσε επίσης όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη να συμμετάσχουν ενεργά και να διαδώσουν τη 
Διάσκεψη στους πολίτες τους. Διάφορες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης εκστρατείας σχετικά με την ανανεωμένη φιλοδοξία για μια 
δικαιότερη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έχουν συνδεθεί με τη Διάσκεψη 
για το μέλλον της Ευρώπης. Η Συνέλευση της κοινωνίας των πολιτών για το 
μέλλον της Ευρώπης και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 
πλατφόρμες σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στήριξαν την 
κοινή προσπάθεια και τον κοινό στόχο.  

 

  

https://cor.europa.eu/el/Pages/default.aspx
https://cor.europa.eu/el/engage/Pages/future-of-europe.aspx#Εκδηλώσεις
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/el
https://www.eesc.europa.eu/el/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.simfonodimarxon.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, η Διάσκεψη είναι ένα κοινό εγχείρημα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, που ενεργούν ως ισότιμοι εταίροι μαζί με τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν στη Διάσκεψη μέσω 
πρόσθετων εκδηλώσεων, σύμφωνα με τις δικές τους εθνικές ιδιαιτερότητες. 

Οι δραστηριότητες στα κράτη μέλη βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνουν 
διάφορες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, διακρατικό επίπεδο, οι οποίες προσεγγίζουν 
πολλές χιλιάδες συμμετέχοντες.  Ο βασικός στόχος της διοργάνωσης αυτών 
των εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών είναι να ακουστούν οι πολίτες και να 
διασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η συμμετοχή τους στις 
συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσέγγιση των πολιτών χωρίς 
αποκλεισμούς αποτελεί επίσης προτεραιότητα αυτών των εκδηλώσεων και 
πρωτοβουλιών, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες να συμπεριληφθούν όσοι 
δεν είναι συνήθως ενεργοί ή δεν συμμετέχουν σε ζητήματα της ΕΕ.  

Προκειμένου να προσεγγισθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, 
έχουν οργανωθεί διάφορες εκστρατείες και πρωτοβουλίες για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη Διάσκεψη και την ψηφιακή πλατφόρμα της 
στα κράτη μέλη, καθώς και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
πολιτών. Αρκετά κράτη μέλη έχουν επίσης δημιουργήσει ειδικούς 
ιστοτόπους αφιερωμένους στη Διάσκεψη, προκειμένου να παράσχουν έναν 
κόμβο πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο. 

Διάφορα είδη εκδηλώσεων έχουν πραγματοποιηθεί ή διοργανώνονται, με 
συνδυασμό κεντρικών και αποκεντρωμένων προσεγγίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μορφών στήριξης πρωτοβουλιών από τη 
βάση προς την κορυφή.  

Οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις στα κράτη μέλη διοργανώθηκαν ή 
διοργανώνονται από διάφορα θεσμικά όργανα και ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων, των 
ενώσεων και των πολιτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, πολιτιστικά ιδρύματα, ομάδες προβληματισμού, πανεπιστήμια 
και ερευνητικά ιδρύματα συμμετέχουν επίσης ενεργά στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων σχετικά με τη Διάσκεψη. Οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στα κράτη μέλη και τα γραφεία συνδέσμου του Ευρωπαϊκού 

III. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ/ΤΟΠΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
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Κοινοβουλίου συνεργάζονται στενά για τη διοργάνωση πολλών 
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της Διάσκεψης. 

Ορισμένες από τις δραστηριότητες που διοργανώνονται στο πλαίσιο της 
Διάσκεψης περιλαμβάνουν διαδικτυακές διαβουλεύσεις, διαλόγους, σειρές 
συζητήσεων, εργαστήρια, σεμινάρια, δημοσκοπήσεις και ομάδες εστίασης.  

Σε πολλές από αυτές τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις, δίνεται ιδιαίτερη 
σημασία στη συμμετοχή της νεότερης γενιάς, για παράδειγμα μέσω 
δραστηριοτήτων που διοργανώνονται με σπουδαστές ή μαθητές, σε στενή 
συνεργασία με σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. 

Οι εκδηλώσεις πρέπει να καταχωρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και οι 
διοργανωτές ενθαρρύνονται να αναφορτώνουν εκθέσεις σχετικά με τις 
εκδηλώσεις, προκειμένου τα αποτελέσματά τους —όπως και όλα τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα— να τροφοδοτήσουν τη διαδικασία 
της Διάσκεψης μέσω των εκθέσεων για την πλατφόρμα.  

Επιπλέον, αρκετά κράτη μέλη οργανώνουν επί του παρόντος εθνικές ομάδες 
πολιτών, όπου πολίτες που είναι αντιπροσωπευτικοί του γενικού πληθυσμού 
συζητούν για τις προτεραιότητές τους για το μέλλον της Ευρώπης. Όπως 
προβλέπεται στην κοινή δήλωση, η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα συζητήσει 
τις συστάσεις των εθνικών ομάδων πολιτών και των ομάδων Ευρωπαίων 
πολιτών, ομαδοποιημένες ανά θέματα, χωρίς προκαθορισμένο αποτέλεσμα 
και χωρίς περιορισμό του πεδίου τους σε προκαθορισμένους τομείς 
πολιτικής.  

Προς υποστήριξη των κρατών μελών που επιθυμούν να οργανώσουν 
εθνικές ομάδες πολιτών, στις 26 Μαΐου 2021 εκδόθηκε σημείωμα 
καθοδήγησης όπου αναφέρεται ένα σύνολο αρχών ορθής διαβούλευσης2. 

 

  

                                                
2. Διατίθεται στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα: https://futureu.europa.eu/pages/our-
guides?locale=el  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=el
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=el
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=el
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Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών θα πραγματοποιήσουν τις τρίτες 
συνεδριάσεις τους και θα υποβάλουν τις συστάσεις τους. Οι εισηγήσεις και οι 
συζητήσεις στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα συνεχίζονται, και μια 
τελική έκθεση θα εκπονηθεί στις αρχές του 2022. Η επόμενη σύνοδος 
Ολομέλειας της Διάσκεψης έχει προγραμματιστεί για τις 21-22 Ιανουαρίου 
2022, όπου θα αρχίσουν οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις σχετικά με τις 
συστάσεις των εθνικών ομάδων πολιτών και των ομάδων Ευρωπαίων 
πολιτών.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διάσκεψη είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα: https://futureu.europa.eu. 

 

 

 

 

IV. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

https://futureu.europa.eu/
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