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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Ομάδα Εργασίας «Ευρωπαϊκή Δημοκρατία», υπό την προεδρία του Manfred Weber, Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

11 Μαρτίου 2022, από τις 14.00 έως τις 16.00 

 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου  
 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και μεταδίδεται μέσω διαδικτύου (η 
καταγραφή είναι διαθέσιμη εδώ). Ο πρόεδρος τονίζει ότι η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση, με τον ουκρανικό λαό να αγωνίζεται για έναν 
ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, περιλαμβανομένου του δικαιώματος να εκλέγει τον πρόεδρό του. Κατά την 
άποψή του, αυτή η ευρωπαϊκή δυναμική που παρατηρείται στο Κίεβο καθιστά σημαντικό το να 
υπάρξει ένας νέος προβληματισμός για τη μορφή της Ευρώπης και να επιτευχθούν αποτελέσματα 
από τη Διάσκεψη. Όσον αφορά το ανεπίσημο σχέδιο εγγράφου που διανεμήθηκε πριν από τη 
συνεδρίαση, τονίζει ότι είναι πλήρως ανοικτό προς συζήτηση όσον αφορά τη δομή, τη μορφή και το 
περιεχόμενο. Ο κύριος στόχος της συνεδρίασης της ομάδας εργασίας είναι να δοθεί έμφαση στις 
συγκεκριμένες προτάσεις που διατυπώθηκαν. Δηλώνει ότι συζήτησε το έγγραφο με τους 
εκπροσώπους των πολιτών το ίδιο πρωί, οι οποίοι είχαν ήδη ζητήσει αλλαγές στη μορφή, αλλά και 
στη διατύπωση, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι ιδέες στις οποίες βασίζονται οι συστάσεις 
τους. Ανακοινώνει ότι η κ. Le Grip θα συντονίσει τη θέση των εθνικών κοινοβουλίων στην ομάδα 
εργασίας, ο Αντιπρόεδρος κ. Šuica θα πράξει το ίδιο για την Επιτροπή και υπενθυμίζει στο Συμβούλιο 
να προσδιορίσει μια θέση για τον συντονισμό της θέσης τους. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος προτείνει να 
συζητηθούν πρώτα τα διαδικαστικά ζητήματα και στη συνέχεια το περιεχόμενο του ανεπίσημου 
εγγράφου, σημείο προς σημείο.  
  

2. Συζήτηση 
 

Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας εργασίας αρχίζουν συζήτηση επί διαδικαστικών θεμάτων.  Αρκετοί 
συμμετέχοντες τονίζουν τη σημασία της υιοθέτησης μιας οριζόντιας προσέγγισης σε όλες τις ομάδες 
εργασίας κατά την κατάρτιση των σχεδίων προτάσεων. Οι εκπρόσωποι των πολιτών σημειώνουν ότι 
θα ήθελαν μια έκδοση στην οποία θα μπορούσε να προσδιορίζεται σαφέστερα ο συντάκτης κάθε 
πρότασης. Δύο μέλη θεωρούν ότι η μεθοδολογία πρέπει ειδικότερα να είναι αντικειμενική, διαφανής 
και οριζόντια, με τη συμβολή των πολιτών να τίθεται στο επίκεντρο, και ζητούν από τον πρόεδρο να 
επανεξετάσει το προτεινόμενο ανεπίσημο έγγραφο. Άλλα μέλη εκφράζουν γενικά την ικανοποίησή 
τους για το σχέδιο ανεπίσημου εγγράφου και θεωρούν ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει η διαδικασία 
της κατάρτισης. Πολλά μέλη τονίζουν ότι κάθε μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράζει τις ιδέες 
του και να επεξεργάζεται προτάσεις επί ίσοις όροις στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας. Τίθεται το 
ερώτημα πώς θα ενσωματωθούν οι εισηγήσεις που περιέχονται στην πλατφόρμα, ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται σωστά οι ιδέες των πολιτών. Ένα μέλος θεωρεί ότι ορισμένες από τις προτάσεις 
θα είναι δύσκολο να συμφωνηθούν με συναίνεση ή να κυρωθούν σε εθνικό επίπεδο σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Πολλά μέλη εκφράζουν την ανησυχία τους ότι το σύνολο της διαδικασίας της Διάσκεψης δεν είναι 
αρκετά σαφές. 
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Ορισμένα μέλη ζητούν επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τον διορισμό και τον ρόλο του συντονιστή για 
τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα εργασίας θα καθορίσει 
τη θέση της. Ο πρόεδρος εξηγεί ότι η πρόταση υπεβλήθη στα εθνικά κοινοβούλια μέσω της COSAC. 
Υπενθυμίζει ότι εναπόκειται σε κάθε συνιστώσα να ορίσει έναν εκπρόσωπο για τον συντονισμό της 
θέσης της συνιστώσας στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας. Υπενθυμίζει επίσης ότι η συναίνεση μεταξύ 
των τεσσάρων συνιστωσών παραμένει ο βασικός κανόνας και ότι δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία στην 
ομάδα εργασίας σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Διάσκεψης. Διαβεβαιώνει τους πολίτες 
ότι κάθε μία από τις συστάσεις τους αναφέρεται στο σχέδιο, αλλά ότι θα είμαστε στη διάθεσή τους 
θέση να βελτιώσουμε τη διατύπωση και να την καταστήσουμε σαφέστερη. Ορισμένοι θεωρούν ότι το 
αποτέλεσμα της ομάδας εργασίας θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει τις διαφορές απόψεων των 
άλλων μελών. 
 
Στη συνέχεια συζητήθηκε το πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου ανεπίσημου εγγράφου, το οποίο 
ασχολείται με την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών και των νέων στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, 
καθώς και στο κράτος δικαίου.  
 
Σχετικά με τα θέματα που εξετάζονται, τα μέλη διατυπώνουν τις ακόλουθες βασικές παρατηρήσεις: 
 

• Λίγα μέλη ανέφεραν ότι είναι επιφυλακτικά για τα δημοψηφίσματα σε επίπεδο ΕΕ, 
θεωρώντας ότι πρόκειται για ευαίσθητο ζήτημα, και ζητούν πληροφορίες για τα θέματα που 
θα αποτελέσουν αντικείμενο των εν λόγω δημοψηφισμάτων. Οι πολίτες διευκρινίζουν ότι τα 
δημοψηφίσματα αυτά θα διενεργούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για θέματα ιδιαίτερης 
σημασίας. 

• Όσον αφορά τις συνελεύσεις πολιτών, τα μέλη διατυπώνουν διάφορες προτάσεις σχετικά με 
τη συχνότητα διεξαγωγής τους (π.χ. ετησίως και/ή ενδιαμέσως μεταξύ των εκλογών για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· θα διαμορφώνονται σύμφωνα με τις πολιτικές και θεσμικές 
προτεραιότητες της ΕΕ).  Ένα μέλος ρωτά τι σημαίνει «περιορισμένη εντολή» για τις εν λόγω 
συνελεύσεις και ένα άλλο προτείνει να γίνει αναφορά σε «θεματικές» ομάδες, καθώς και να 
διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες προέρχονται από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο. Οι πολίτες 
σχολιάζουν ότι πρότειναν περίοδο 12-18 μηνών και ότι κύριος στόχος ήταν να εξασφαλιστεί 
η εκ περιτροπής συμμετοχή πολιτών σε αυτές τις συνελεύσεις. Είναι επίσης σημαντικό, εάν 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δώσουν συνέχεια στις συστάσεις των πολιτών, να αιτιολογήσουν 
δεόντως την απόφασή τους. 

• Όσον αφορά τη σύσταση για τη δημιουργία μιας πολυλειτουργικής ψηφιακής πλατφόρμας, 
οι πολίτες επισημαίνουν ότι μια σημαντική ιδέα πίσω από τη σύσταση ήταν η δημιουργία 
μιας υποδομής για διαδικτυακή ψηφοφορία, στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

• Οι πολίτες ζητούν επίσης να ληφθεί καλύτερα υπόψη η αιτιολόγηση των συστάσεών τους 
σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών μετάφρασης, καθώς και 
σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις εντός και εκτός διαδικτύου μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας να συμμετέχουν άτομα από κάθε 
εκπαιδευτική βαθμίδα σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις.  

• Όσον αφορά τα προγράμματα για την ΕΕ στα σχολεία, οι πολίτες εξηγούν ότι στόχος είναι να 
διδαχθούν τα παιδιά σχετικά με τις δημοκρατικές διαδικασίες προτού γίνουν νεαροί 
ψηφοφόροι. Τονίζουν επίσης ότι δεν θα πρέπει να δοθεί έμφαση τόσο στις πρόσθετες ώρες, 
όσο στο περιεχόμενο, δηλαδή στη μάθηση για την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, τη 
δεοντολογία και τις δημοκρατικές αξίες. Στη συζήτηση, η ιδέα συγκεντρώνει υποστήριξη, ενώ 
ορισμένοι ομιλητές προειδοποιούν για τον κίνδυνο τυποποίησης των σχολικών 
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προγραμμάτων. Ως μία δυνατότητα αναφέρεται η κατάρτιση κοινών προγραμμάτων τα οποία 
θα εγκρίνονται εθελοντικά από τα κράτη μέλη. Επισημαίνεται επίσης η σημασία της μη 
τυπικής μάθησης και του προγράμματος Erasmus+. 

• Για τον έλεγχο της νομοθεσίας ως προς τους νέους, ορισμένα μέλη ζητούν μεγαλύτερη 
σαφήνεια. Στη συζήτηση αναφέρονται η αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων νομοθετικών 
πράξεων και ένας μηχανισμός διαβούλευσης με τους νέους. 

• Όσον αφορά το κράτος δικαίου, ο πρόεδρος επισημαίνει ότι αρμόδια είναι η ομάδα εργασίας 
για τις αξίες και τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ασφάλεια. Οι ομιλητές στηρίζουν 
γενικά την ιδέα επέκτασης της εφαρμογής του μηχανισμού αιρεσιμότητας σε όλες τις 
παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Επιπλέον, αναφέρονται οι ιδέες της διεύρυνσης του 
πεδίου εφαρμογής των εκθέσεων για το κράτος δικαίου στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι 
και στην προστασία του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και της αναθεώρησης της 
διαδικασίας του άρθρου 7. Ένα μέλος εγείρει το ζήτημα της συνταγματικής ταυτότητας των 
κρατών μελών. 

 
Γενικότερα, ορισμένα μέλη προτείνουν την αναδιοργάνωση της σειράς των θεμάτων που καλύπτονται 
στο ανεπίσημο έγγραφο ή την περαιτέρω επεξεργασία των αντίστοιχων ρόλων της 
αντιπροσωπευτικής και συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ. Άλλοι ζητούν, το κείμενο να καλύπτει τον 
σημαντικό ρόλο της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων, ο οποίος θα 
μπορούσε να αναπτυχθεί. Ένα μέλος προτείνει να αναφερθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί 
διαβούλευσης με τους πολίτες, όπως οι Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών και οι δημόσιες 
ακροάσεις, οι οποίοι θα μπορούσαν επίσης να βελτιωθούν. 
 
Επιπλέον, ορισμένα μέλη δηλώνουν την υποστήριξη ή την αντίθεσή τους στις ιδέες που αναφέρονται 
στα άλλα μέρη του ανεπίσημου εγγράφου. Εγείρονται επίσης τα σημαντικά ζητήματα της ρητορικής 
μίσους και της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία. 
 
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Šuica, στο πλαίσιο του ρόλου της ως συμπροέδρου, τονίζει τη 
σημασία της Διάσκεψης υπό το πρίσμα του πολέμου που ξεκίνησε η ρωσική κυβέρνηση και 
υπογραμμίζει ότι η ομάδα εργασίας θα πρέπει να συζητήσει όλες τις συστάσεις των πολιτών. 
Υπενθυμίζει επίσης τη σημασία της τήρησης του εσωτερικού κανονισμού της Διάσκεψης. Επιπλέον, 
τονίζει, σύμφωνα με την άποψή της, την ανάγκη να μπορέσουν οι πολίτες να προσυπογράψουν 
πλήρως και να επικυρώσουν τις προτάσεις της Ολομέλειας.  
 

3. Καταληκτικές παρατηρήσεις του προέδρου 
 
Στις καταληκτικές παρατηρήσεις του, ο πρόεδρος τονίζει ότι στόχος του ήταν να επικεντρωθεί η 
συνεδρίαση στη συμβολή των πολιτών, δεδομένου του κεντρικού ρόλου της συμμετοχής των πολιτών 
στη Διάσκεψη. Εξηγεί ότι τα άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ανεπίσημο έγγραφο θα 
εξεταστούν στις προσεχείς συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας. Καλεί τα μέλη να εξετάσουν 
λεπτομερέστερα το ανεπίσημο έγγραφο και να στείλουν γραπτές εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις αυτές θα 
συζητηθούν στη συνέχεια στην επόμενη ομάδα εργασίας. Σημειώνει επίσης ότι, κατά την επόμενη 
συνεδρίασή της, η ομάδα εργασίας θα προχωρήσει περισσότερο το έργο της για ένα κοινό κείμενο. 
Τα μέλη δεν διατυπώνουν αντιρρήσεις σχετικά με τη διαδικασία αυτή και, ως εκ τούτου, 
συμφωνούνται. Καλεί επίσης την Κοινή Γραμματεία να δημιουργήσει έναν κοινό διαδικτυακό φάκελο 
για όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας, ώστε να έχουν πρόσβαση στη συμβολή όλων στο ανεπίσημο 
έγγραφο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 11ης Μαρτίου 2022 
 

 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 
 

Παρασκευή 11 Μαρτίου – 9.00-11.00 
(αίθουσα WEISS S.2.1 και εξ αποστάσεως) 

 
 

1. Έναρξη της συνεδρίασης από τον πρόεδρο  

 
2. Παρουσίαση του πρώτου σχεδίου ανεπίσημου εγγράφου της ομάδας εργασίας για 

την ευρωπαϊκή δημοκρατία 
 
 

3. Αντίδραση των εκπροσώπων των ομάδων ευρωπαίων πολιτών και των εθνικών 
ομάδων πολιτών της ομάδας εργασίας σχετικά με το πρώτο ανεπίσημο σχέδιο 
 
 

4. Ανοικτή συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας 
 
 

5. Διάφορα 
 
 

6. Κήρυξη της λήξης από τον πρόεδρο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία 
 
πρόεδρος:             Manfred WEBER (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) 
 

Τίτλος Όνομα Επώνυμο Συνιστώσα 
        

η κ. Chiara ALICANDRO Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Borislav ANTONOV Εθνικά κοινοβούλια 
ο κ. Μιχαλάκης ΑΣΗΜΆΚΗΣ Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Zoltán  BALCZÓ Εθνικά κοινοβούλια 
η κ. Olga BAUM Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Matouš BĚLOHLÁVEK Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Brando BENIFEI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
η κ. Mara BIZZOTTO Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Damian BOESELAGER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Ιωάννης  ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Nicolai BOYSEN Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 
κράτη μέλη 

η κ. Martina BRAMBILLA Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Gari  CAPPELLI Εθνικά κοινοβούλια 
ο κ. Janez CIGLER KRALJ Συμβούλιο 
ο κ. Vasco CORDEIRO Επιτροπή των Περιφερειών 
η κ. Annemieke DE CLERCK Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Bruno  DIAS Εθνικά κοινοβούλια 
η κ. Aleksandra   DULKIEWICZ Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος 
ο κ. Pascal DURAND Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
η κ. Anna ECHTERHOFF Κοινωνία των πολιτών 
ο κ. Sandro GOZI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
η κ.  Eva Kjer  HANSEN Εθνικά κοινοβούλια 
ο κ. Pablo  HISPÁN Εθνικά κοινοβούλια 
η κ. Pat KELLY Συμβούλιο 
η κ. Antonia KIEPER Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Wepke KINGMA Συμβούλιο 
ο κ. Tomáš KOZÁK Συμβούλιο 
ο κ. Zdzisław KRASNODĘBSKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Reinhold  LOPATKA Εθνικά κοινοβούλια 
η κ.  Esther LYNCH Κοινωνικοί εταίροι 
ο κ. Ευάγγελος ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Aleksandar MILISOV Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 

η κ.  Radvilė  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Arnaud NGATCHA Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος 

η κ. Dorien NIJS Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 
κράτη μέλη 

ο κ. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Anti  POOLAMETS Εθνικά κοινοβούλια 
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ο κ. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Συμβούλιο 
ο κ. Paulo RANGEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Ariane  RODERT Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

ο κ. Hans  ROTHENBERG Εθνικά κοινοβούλια 
ο κ. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Axel  SCHÄFER Εθνικά κοινοβούλια 

ο κ. Kaspar SCHULTZ Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα 
κράτη μέλη 

ο κ. Pedro SILVA PEREIRA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ο κ. Sven SIMON Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

η κ. Lucie  STUDNICNA Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

η κ. Dubravka SUICA Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
η κ. Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών 
ο κ. Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΏΣΤΑΣ Επιτροπή των Περιφερειών 
ο κ. Bastiaan  VAN APELDOORN Εθνικά κοινοβούλια 
ο κ. Andris VĪTOLS Συμβούλιο 

 


