
Συνοπτική έκθεση της τέταρτης συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής

 της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

Κυριακή 9 Μαΐου 2021

12.00-13.00, εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αίθουσα R.1.1

Συμμετέχοντες: βλ. κατάλογο συμμετεχόντων στο παράρτημα

1. Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού της Διάσκεψης: Ολομέλεια της Διάσκεψης, έγκριση

Ο Guy VERHOFSTADT (συμπρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και παρουσίασε το 
μοναδικό σημείο της ημερήσιας διάταξης, τον εσωτερικό κανονισμό της Ολομέλειας της Διάσκεψης, 
υπογραμμίζοντας ότι το κείμενο που υποβλήθηκε και συμφωνήθηκε μεταξύ των συμπροέδρων 
αποτυπώνει έναν ισορροπημένο συμβιβασμό.

Η Dubravka ŠUICA (συμπρόεδρος) εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον συμβιβασμό που 
επιτεύχθηκε, υπογραμμίζοντας ότι τηρεί το πνεύμα και το γράμμα της κοινής δήλωσης. Τόνισε ότι η 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα ήδη προσελκύει ενδιαφέρον, ότι η διαδικασία για τη σύσταση των 
ομάδων πολιτών έχει ξεκινήσει και ότι τώρα πρέπει να δοθεί έμφαση στις ουσιαστικές εργασίες.

Η Ana Paula ZACARIAS (συμπρόεδρος) τόνισε ότι ο συμβιβασμός αποτελεί καλή ένδειξη συνεργασίας 
και ευελιξίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, στοιχεία που θα είναι απαραίτητα καθ’ όλη τη διάρκεια 
αυτής της δυναμικής διαδικασίας. Υπογράμμισε δε ότι η Διάσκεψη θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί 
στους πολίτες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ομάδων πολιτών και των εθνικών εκδηλώσεων. Απηύθυνε 
έκκληση για μια πρώτη σύνοδο ολομέλειας κατά τη διάρκεια αυτού του τρέχοντος εξαμήνου και 
ευχαρίστησε την κοινή γραμματεία για το έργο της.
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Στη σύντομη συζήτηση που ακολούθησε οι συμμετέχοντες ειδικότερα:

 Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον επιτευχθέντα συμβιβασμό και υπογράμμισαν ότι 
είναι πολύ ισορροπημένος και δίκαιος, και ότι συνιστά ένδειξη καλής συνεργασίας μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων.

 Εξέφρασαν την ανάγκη να τεθούν τώρα σε λειτουργία η Ολομέλεια και άλλες 
δραστηριότητες της Διάσκεψης και να αρχίσουν συζητήσεις επί της ουσίας,

 έκριναν δε ότι η Διάσκεψη θα ανοίξει τον αναγκαίο διάλογο με τους πολίτες αλλά και μεταξύ
των θεσμικών οργάνων.

 Ορισμένοι θεώρησαν ότι θα πρέπει να δοθεί ισχυρότερος ρόλος στις περιφέρειες και στις 
πόλεις στην Ολομέλεια (ζητώντας επιπλέον 8 έδρες για τους εκλεγμένους περιφερειακούς 
εκπροσώπους και 8 έδρες για τους τοπικούς εκπροσώπους).

 Άλλοι επέστησαν την προσοχή στη περιγραφή της συναίνεσης όσον αφορά τις προτάσεις 
της Ολομέλειας και πρότειναν οι αποκλίνουσες θέσεις να αναφέρονται στους πολίτες 
ευρύτερα (και όχι μόνο σε εκπροσώπους εθνικών εκδηλώσεων/ομάδων πολιτών και 
ομάδων ευρωπαίων πολιτών).

 Ορισμένοι υπογράμμισαν την ανάγκη να υπάρχουν ρεαλιστικές προσδοκίες, 
επισημαίνοντας ότι η ίδια η Διάσκεψη δεν μπορεί να αλλάξει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Μερικοί τόνισαν την ανάγκη να επιδειχθεί φιλοδοξία και να εξασφαλιστεί ότι η 
Διάσκεψη θα φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

 Άλλοι επισήμαναν την ανάγκη να ακουστούν διάφορες απόψεις ενώ ορισμένοι 
υπογράμμισαν ότι το θάρρος και η ταπεινότητα είναι απαραίτητα για το εγχείρημα αυτό.

 Ορισμένοι επισήμαναν τον καινοτόμο χαρακτήρα του εγχειρήματος το οποίο συνδυάζει την
αντιπροσωπευτική και τη συμμετοχική δημοκρατία.

Οι συμπρόεδροι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο εσωτερικός κανονισμός εγκρίνεται όπως 
προτάθηκε. Οι συμπρόεδροι συμφώνησαν ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από ορισμένους 
παρατηρητές σχετικά με την εκπροσώπηση και τις αποκλίνουσες θέσεις στην Ολομέλεια θα 
μπορούσαν να εξεταστούν ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να ληφθούν 
υπόψη, σε μελλοντική τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού.

Ο συμπρόεδρος κ. VERHOFSTADT υπογράμμισε ότι το κεφάλαιο αυτό θα ενσωματωθεί σε ένα 
ενοποιημένο έγγραφο με τα άλλα κεφάλαια που έχουν ήδη εγκριθεί.

Οι συμπρόεδροι γνωστοποίησαν ότι η πρώτη Ολομέλεια προβλέπεται για τις 19 Ιουνίου και ότι η 
ημερομηνία για την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής θα επιβεβαιωθεί σε εύθετο 
χρόνο.

Στις καταληκτικές παρατηρήσεις τους, οι συμπρόεδροι ευχαρίστησαν όλους τους εκπροσώπους 
και τους παρατηρητές για την υποστήριξή τους.

Πρόσωπο επαφής: Susanne Höke, μέλος της κοινής γραμματείας
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