
 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

Ομάδα εργασίας «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 

υπό την προεδρία της Renate Nikolay, προϊσταμένης του ιδιαίτερου γραφείου της κ. Věra Jourová, 
αντιπροέδρου,  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022, από τις 09:00 έως τις 11.00, Στρασβούργο — υβριδική μορφή 

 

 

1. Έναρξη της συνεδρίασης από την πρόεδρο 

 

Η κ. Renate Nikolay ενημερώνει ότι, λόγω της ασθένειας της αντιπροέδρου κ. Věra JOUROVA, θα 
προεδρεύσει της συνεδρίασης της ομάδας εργασίας εξ ονόματός της.  
 

Η κ. Nikolay καλωσορίζει όλους τους συμμετέχοντες, επισημαίνοντας ότι σκοπός αυτής της 5ης 
συνεδρίασης της ομάδας εργασίας θα είναι να συζητηθεί το πρώτο σχέδιο προτάσεων σχετικά με τις αξίες 
και τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ασφάλεια. Αυτά τα πρώτα σχέδια προτάσεων καταρτίστηκαν 
από την πρόεδρο και τους εκπροσώπους, με τη βοήθεια της κοινής γραμματείας, με βάση τις συνεισφορές 
των ευρωπαϊκών και εθνικών ομάδων πολιτών, καθώς και τις συζητήσεις στην ολομέλεια, την 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και τις εθνικές εκδηλώσεις.  
 

Η πρόεδρος υπενθυμίζει ότι ένας πρώτος απολογισμός της συζήτησης της ομάδας εργασίας θα 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας την επόμενη ημέρα (26 Μαρτίου).  
 

2. Παρουσίαση των πρώτων προτάσεων από τους εκπροσώπους 

 

Οι εκπρόσωποι της ομάδας εργασίας τονίζουν την εποικοδομητική και παραγωγική διαδικασία που 
ακολουθήθηκε για την κατάρτιση των πρώτων προτάσεων.  
 

Όσον αφορά την ομάδα 1 (κράτος δικαίου, δημοκρατικές αξίες και ευρωπαϊκή ταυτότητα), τονίζουν την 
ανάγκη αποσαφήνισης σύστασης της ολλανδικής εθνικής ομάδας σχετικά με την εξάρτηση της 
προσχώρησης νέων κρατών μελών από προστιθέμενη αξία για την ΕΕ. Αναφέρουν επίσης την ιδέα της 
διοργάνωσης διάσκεψης για το κράτος δικαίου με βάση την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος 
δικαίου. Τέλος, υπογραμμίζουν τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την επέκταση του 
κανονισμού αιρεσιμότητας σε τομείς εκτός προϋπολογισμού.  
 

Όσον αφορά την ομάδα 2 (Προστασία δεδομένων), αναφέρουν ότι το πρώτο σχέδιο έχει προχωρήσει 
αρκετά και αντικατοπτρίζει ικανοποιητικά τις απόψεις που εξέφρασαν οι πολίτες.  
 



 

 

Όσον αφορά την ομάδα 3 (μέσα ενημέρωσης, ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφόρηση, έλεγχος γεγονότων, 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο), παρατηρούν ευρεία συναίνεση και υπενθυμίζουν ότι είναι σημαντικό να 
γίνεται αναφορά στο «υποχρεωτικό» καθεστώς των σχολικών προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με τον 
γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας.  
 

Όσον αφορά την ομάδα 4 (Καταπολέμηση των διακρίσεων, ισότητα και ποιότητα ζωής), επισημαίνουν 
διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τις επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη διασφάλιση 
του βιοτικού επιπέδου. Τονίζουν επίσης την ανάγκη να συζητηθούν περαιτέρω τα κίνητρα που θα πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω πιθανών 
φορολογικών ελαφρύνσεων και οικονομικά προσιτής παιδικής μέριμνας.  
 

Τέλος, όσον αφορά την ομάδα 5 (Δικαιώματα των ζώων, γεωργία), εκφράζουν την ευρεία ικανοποίησή 
τους για το πρώτο σχέδιο προτάσεων. .  
 

3. Συζήτηση των αναθεωρημένων σχεδίων προτάσεων  
 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ομάδα συζητά σε βάθος το περιεχόμενο των σχεδίων προτάσεων, ιδίως 
όσον αφορά τα ακόλουθα σημεία:   
 

- στην ομάδα 1, πολλοί συμμετέχοντες ζητούν να προστεθεί ρητή αναφορά στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, καθώς και πιο συγκεκριμένος ορισμός των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια·  
 

- όσον αφορά την ομάδα 2, οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω προβληματισμός σχετικά 
με τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων για την αδειοδότηση οντοτήτων που επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα·  
 

- όσον αφορά την ομάδα 3, η έννοια των «αδικαιολόγητων πολιτικών παρεμβάσεων» προκαλεί 
ουσιαστικές συζητήσεις στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας, με αποτέλεσμα αρκετά μέλη να ζητήσουν 
διευκρινίσεις σε μεταγενέστερο στάδιο·  
 

- στην ομάδα 4, ορισμένοι συμμετέχοντες τονίζουν ότι το μέλλον του οικονομικού μοντέλου, ο ρόλος των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και οι καλύτεροι τρόποι αντιμετώπισης της φοροαποφυγής και των 
φορολογικών παραδείσων θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω·  
 

- όσον αφορά την ομάδα 5, οι συμμετέχοντες προτείνουν καλύτερη αποτύπωση των προτεραιοτήτων της 
στρατηγικής της ΕΕ «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».  
 

4. Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο 

 

Η πρόεδρος, κ. Renate Nikolay, τονίζει ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκε πολύ 
ικανοποιητική πρόοδος. Εξηγεί ότι τα σχέδια προτάσεων θα πρέπει να αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις 
ιδέες που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου και ότι θα μπορούσαν να αποσταλούν γραπτές 
εισηγήσεις στην κοινή γραμματεία για το θέμα αυτό. Τα αναθεωρημένα σχέδια θα συνταχθούν σύμφωνα 
με την ίδια διαδικασία με τα σχέδια, δηλαδή από τον πρόεδρο και τους εκπροσώπους με τη βοήθεια της 
κοινής γραμματείας, και θα παρουσιαστούν στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας στις 7 
Απριλίου. 



 

 

 

Ολοκληρώνει τονίζοντας ότι η συζήτηση της συνεδρίασης θα χρησιμεύσει ως σημαντική βάση για την 
υποβολή εκθέσεων στην ολομέλεια την επόμενη ημέρα.  
 


