
Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών – Ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Τι είναι οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών;

Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το
μέλλον της Ευρώπης, η οποία προβλέπεται στην Κοινή Δήλωση1 και διοργανώνεται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος των τεσσάρων ομάδων Ευρωπαίων πολιτών είναι να
δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να αναλογιστούν από κοινού το μέλλον που
επιθυμούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για 800 τυχαία επιλεγμένους
πολίτες, αντιπροσωπευτικούς της κοινωνικής και γεωγραφικής πολυμορφίας της ΕΕ,
οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε τρεις συνεδριάσεις διαβούλευσης με αντικείμενο τη
διαμόρφωση του μέλλοντος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Οι ομάδες θα βασιστούν
στις συνεισφορές που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της Διάσκεψης προκειμένου να
συμβάλουν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης διατυπώνοντας σειρά συστάσεων, στις
οποίες θα δώσουν συνέχεια τα τρία θεσμικά όργανα της Ένωσης.

2. Τι είναι η διαδικασία διαβούλευσης;

Η διαδικασία διαβούλευσης λαμβάνει χώρα όταν μια ομάδα τυχαία επιλεγμένων
πολιτών συσκέπτεται, κατόπιν αιτήματος δημόσιας αρχής, επί σειρά ημερών για να
δώσει μια συναινετική απάντηση σε ένα ερώτημα γενικού ενδιαφέροντος. Η ομάδα
(π.χ. συνέλευση πολιτών, επιτροπή πολιτών ή ομάδα πολιτών) έχει πρόσβαση σε
τεχνικές ομαδικής εργασίας και σε πληροφορίες και διαθέτει αρκετό χρόνο για να
συζητήσει το ερώτημα που της τέθηκε. Πρόκειται για μια διαδικασία που
χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ανά τον κόσμο.

3. Πόσες ομάδες Ευρωπαίων πολιτών θα συνεδριάσουν; Πού, πότε και για ποια 
θέματα; 

Θα υπάρξουν τέσσερις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών. Καθεμία θα πραγματοποιήσει
τρεις τριήμερες συνεδριάσεις διαβούλευσης, εκ των οποίων δύο δια ζώσης, εφόσον η
υγειονομική κατάσταση το επιτρέπει. 

Η πρώτη συνεδρίαση της καθεμίας από τις τέσσερις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών θα
λάβει χώρα δια ζώσης στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η
δεύτερη συνεδρίαση των ομάδων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως κατά τη
διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Η τρίτη και η τελική συνεδρίαση των ομάδων θα
λάβει χώρα δια ζώσης στα ακόλουθα εκπαιδευτικά ιδρύματα: στο Ινστιτούτο Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Δουβλίνο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο στη Φλωρεντία, το Κολέγιο της Ευρώπης στο Νατόλιν (Βαρσοβία) και το
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Δημόσιας Διοίκησης στο Μάαστριχτ. 

1� https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/el_-
_koini_dilosi_shetika_me_ti_diaskepsi_gia_to_mellon_tis_eyropis.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/el_-_koini_dilosi_shetika_me_ti_diaskepsi_gia_to_mellon_tis_eyropis.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/el_-_koini_dilosi_shetika_me_ti_diaskepsi_gia_to_mellon_tis_eyropis.pdf


Όλες οι συνεδριάσεις των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών θα πραγματοποιηθούν στην 
περίοδο από το φθινόπωρο του 2021 έως την άνοιξη του 2022.

Τα θέματα προς συζήτηση της κάθε ομάδας θα βασιστούν στα θέματα της 
πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας και είναι ομαδοποιημένα ως εξής:

 ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, απασχόληση/εκπαίδευση, 
νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός 

 ευρωπαϊκή δημοκρατία / αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια 

 κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία 

 η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση.

4. Ποιοι συμμετέχουν στις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και πώς επιλέχθηκαν; 

Συνολικά 800 Ευρωπαίοι πολίτες συμμετέχουν στις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών.
Κάθε ομάδα απαρτίζεται από 200 πολίτες, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται
ισορροπία μεταξύ της πολυμορφίας (που ευνοείται από έναν υψηλό αριθμό) αφενός
και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας διαβούλευσης αφετέρου. Οι πολίτες
επιλέχθηκαν τυχαία με βάση την αντιπροσωπευτικότητά τους σε επίπεδο κοινωνικής
πολυμορφίας της ΕΕ (πρόκειται για διάφορες ομάδες που πληθυσμού που
εκπροσωπούνται βάσει πέντε κριτηρίων: γεωγραφική προέλευση – ιθαγένεια,
αστικό/αγροτικό περιβάλλον, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, μορφωτικό επίπεδο,
φύλο και ηλικία). Η διαδικασία βασίζεται σε αξιόπιστη μεθοδολογία, η οποία έχει ως
στόχο να διασφαλίσει την πολυμορφία και να συνεκτιμήσει στοιχεία που απορρέουν
από τις πολυάριθμες εμπειρίες των πολιτών στο πλαίσιο των συνελεύσεων τους σε
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ένα τρίτο κάθε ομάδας αποτελείται από
νέους (ηλικίας 16 έως 25 ετών). Η κατανομή μεταξύ των κρατών μελών έγινε με βάση
τη φθίνουσα αναλογικότητα που εφαρμόζεται στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Η επιλογή πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου 2021,
καλύπτοντας το σύνολο του πληθυσμού (αποκλειστικά πολίτες της ΕΕ). Στις
περισσότερες περιπτώσεις, η επικοινωνία με τους πολίτες έγινε τηλεφωνικά (μέσω
γεννήτριας τυχαίων αριθμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας), σε επιμέρους
γύρους, ώστε να εξηγηθεί ο σκοπός και να ληφθεί η συγκατάθεσή τους. Αφού
έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, οι συμμετέχοντες έλαβαν προσκλητήρια επιστολή,
στην οποία εξηγείται επακριβώς τι αναμένεται από αυτούς. Θα τους παρασχεθεί
επαγγελματική υποστήριξη και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

5. Πώς θα εξασφαλίσετε τη δέσμευση των πολιτών να συμμετάσχουν; 

https://futureu.europa.eu/


Οι πολίτες που συμμετέχουν στις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών θα κληθούν να
δεσμευτούν ότι θα συμμετάσχουν σε όλες τις συνεδριάσεις. Δεδομένου ότι η
διαδικασία είναι πολύ σημαντική και θα κοστίσει χρόνο και κόπο στους
συμμετέχοντες, θα τους χορηγηθεί χρηματική αποζημίωση. Όλες οι συνεδριάσεις θα
πραγματοποιηθούν σε Σαββατοκύριακα, ώστε να εξασφαλιστεί στον μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό η διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων και η συμβατότητα με την
επαγγελματική και την ιδιωτική τους ζωή. 

6. Ποια αποτελέσματα θα προκύψουν από τις εργασίες των ομάδων και πώς θα 
συμβάλουν στη Διάσκεψη; 

Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών θα υποβάλουν σειρά συστάσεων —σχεδιασμένων
και συμφωνημένων σε συλλογικό επίπεδο— που θα ληφθούν υπόψη στις συνολικές
διαβουλεύσεις της Διάσκεψης, ιδίως στις Ολομέλειές της, και εν τέλει στην έκθεση
σχετικά με τα τελικά αποτελέσματά της.

Κάθε ομάδα θα ορίσει 20 εκπροσώπους για τη σύνοδο της Ολομέλειας της
Διάσκεψης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις συστάσεις που
εγκρίθηκαν με τους άλλους εκπροσώπους. Οι δύο πρώτες ομάδες θα παρουσιάσουν
το αποτέλεσμα των εργασιών τους κατά τη σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης
τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ οι άλλες δύο τον Ιανουάριο του 2022. Η Ολομέλεια θα
διασφαλίζει ότι οι συστάσεις των εθνικών ομάδων και των ομάδων Ευρωπαίων
πολιτών, χωρισμένες θεματικά, συζητούνται χωρίς να είναι προκαθορισμένο το
αποτέλεσμα και χωρίς να περιορίζεται το πεδίο τους σε προκαθορισμένους τομείς
πολιτικής. Η Ολομέλεια θα υποβάλει τις προτάσεις της στην εκτελεστική επιτροπή, η
οποία, με πλήρη διαφάνεια και σε πλήρη συνεργασία με την Ολομέλεια, θα συντάξει
έκθεση που θα δημοσιευθεί στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

7. Πώς θα οργανωθεί η διαδικασία διαβούλευσης; 

Θα εφαρμοστεί αυστηρή μεθοδολογία και σαφές πρωτόκολλο διαβούλευσης, που θα
βασίζεται στην ήδη πλούσια εμπειρία από συνελεύσεις πολιτών, με τη συμβολή
εμπειρογνωμόνων, διαμεσολαβητών και ελεγκτών γεγονότων, ώστε να καταστεί
δυνατή η διεξαγωγή διαβουλεύσεων με την προσέγγιση «από τη βάση προς την
κορυφή» και με επίκεντρο τον πολίτη.

Θα υπάρχουν τρεις διαφορετικές φάσεις εργασίας. Στην πρώτη συνεδρίαση
(«καθορισμός της ημερήσιας διάταξης»), οι πολίτες θα αποφασίσουν οι ίδιοι, με βάση



το όραμά τους για την Ευρώπη, τα ζητήματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο των
βασικών θεμάτων της ομάδας. Οι συμμετέχοντες θα δώσουν προτεραιότητα στα
ζητήματα με τα οποία θέλουν να ασχοληθούν, ως ομάδα, και στα οποία θέλουν να
εμβαθύνουν με σκοπό να διατυπώσουν συγκεκριμένες συστάσεις για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Τα ζητήματα αυτά θα εξεταστούν στην επόμενη φάση («θεματική
εμβάθυνση»), η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης
συνεδρίασης. Οι συστάσεις θα εγκριθούν στο πλαίσιο της τρίτης συνεδρίασης.

Μετά την υποβολή των τελικών συστάσεων στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο της
τελευταίας φάσης («εκδήλωση ανατροφοδότησης») προβλέπεται διαδικασία
λογοδοσίας, κατά την οποία οι πολίτες θα ενημερώνονται σχετικά με την απόκριση
στις συστάσεις τους και τις πιθανές πρακτικές εφαρμογές τους. 

Οι συνεδριάσεις των ομάδων θα περιλαμβάνουν συνόδους της Ολομέλειας, κατά τη
διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιούνται γενικές παρουσιάσεις και συζητήσεις, με
τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων, καθώς και συνεδριάσεις υποομάδων ή ομάδες
εργασίας, όπου οι εργασίες θα εκτελούνται σε μικρότερες ομάδες και θα
επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες πτυχές ή επιμέρους θέματα. Κάθε ομάδα θα
αποτελείται από 15 ομάδες εργασίας.  

Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών θα ενημερώνονται επίσης για τυχόν συστάσεις των
εθνικών ομάδων πολιτών.

8. Ποιο γλωσσικό καθεστώς θα εφαρμοστεί στις διαβουλεύσεις των ομάδων
Ευρωπαίων πολιτών; 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή πολυμορφία στις διαβουλεύσεις, οι
ομάδες θα είναι πολύγλωσσες (24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στις συνόδους της
Ολομέλειας και τουλάχιστον τέσσερις σε κάθε συνεδρίαση των υποομάδων ώστε να
καλύπτονται όλες οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ).

9. Ποιος είναι ο ρόλος των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων; 

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, οι πολίτες που συμμετέχουν στις ομάδες
Ευρωπαίων πολιτών θα έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών και σε



εμπειρογνωσία. Οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους έναν κατάλογο, από τον οποίο
θα μπορούν να επιλέγουν εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη ανάλογα με τα
θέματά τους και τις ειδικές τους ανάγκες. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε ομάδας θα
παρίστανται εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα παρουσιάζουν το θέμα. 

10. Ποιος είναι ο ρόλος των παρατηρητών; 

Ως πραγματικά δημοκρατική καινοτομία, οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών αναμένεται
να προσελκύσουν πολλή προσοχή από την ερευνητική κοινότητα. Οι ερευνητές
μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις διαδικασίες των ομάδων Ευρωπαίων
πολιτών, τηρώντας ορισμένους κανόνες και σεβόμενοι το έργο και την ιδιωτική ζωή
των συμμετεχόντων. Όπου είναι δυνατόν και κατόπιν συμφωνίας, θα μπορούν επίσης
να πραγματοποιούν συνεντεύξεις μαζί τους για ερευνητικούς σκοπούς.

11. Οι διαβουλεύσεις των ομάδων θα διεξάγονται δημόσια;

Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών θα μεταδίδονται
ζωντανά, ενώ τα έγγραφα που προκύπτουν από τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις
τ ο υ ς θ α δ η μ ο σ ι ε ύ ο ν τ α ι σ τ η ν π ο λ ύ γ λ ω σ σ η ψ η φ ι α κ ή π λ α τ φ ό ρ μ α
https://futureu.europa.eu. Οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των μεμονωμένων ομάδων
εργασίας δεν θα μεταδίδονται ζωντανά ώστε να προστατεύεται η ελευθερία διαλόγου
και διατύπωσης συστάσεων των πολιτών. 
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