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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

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

21 Ιανουαρίου 2022, 14.00-16.00 

 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου  
 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή και μεταδίδεται μέσω διαδικτύου (η καταγραφή 
είναι διαθέσιμη εδώ). Ο πρόεδρος καλωσορίζει τα μέλη και εξηγεί ότι η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με 
παρουσίαση από τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών και εθνικών ομάδων πολιτών και θα 
ακολουθήσει συζήτηση. Στόχος είναι να συνεχιστούν οι συζητήσεις στο πλαίσιο της δομής εργασίας 
που καθορίστηκε για την ομάδα εργασίας. Υπογραμμίζει ότι, μετά από εντατικές συζητήσεις και 
ανταλλαγή απόψεων, είναι σημαντικό να αρχίσουν οι εργασίες για διατύπωση συγκεκριμένων 
προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι οι προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται στις συστάσεις 
των πολιτών και να έχουν τη συναίνεση τουλάχιστον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, 
της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, καλό θα είναι να 
επιτευχθεί συμφωνία ήδη εντός της ομάδας εργασίας. Ο πρόεδρος σημειώνει επίσης το μεγάλο 
πολιτικό ενδιαφέρον για τα θέματα της ομάδας εργασίας και αναφέρεται συγκεκριμένα στην 
πρόσφατη παρέμβαση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1. 
 

2. Συζήτηση 
 
Η συζήτηση ξεκινά με παρουσίαση από δύο πολίτες της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών με θέμα 
«Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια». Επαινούν τον πρόεδρο για 
τον τρόπο διοργάνωσης των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας και σημειώνουν ότι ορισμένες 
συστάσεις που αφορούν τους δύο πρώτους πυλώνες δεν εξετάστηκαν ενδελεχώς τον Δεκέμβριο. 
Επισημαίνουν συγκεκριμένα εκείνες που αφορούν την άμεση δημοκρατία, μια συνταγματική 
διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών εντός της ΕΕ. 
Εξηγούν επίσης λεπτομερέστερα τις συστάσεις τους σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών, την 
εκπαίδευση, την ενημέρωση σχετικά με την ΕΕ και τη νεολαία. Τονίζουν ότι είναι σημαντικό οι πολίτες 
να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με διάφορα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων των συνελεύσεων πολιτών, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ελάχιστο 
επίπεδο πολιτικής εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και πρόσβαση σε αξιόπιστες 
πληροφορίες.  
 
Εκπρόσωποι πολιτών από το Βέλγιο, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες περιγράφουν τα βασικά 
αποτελέσματα των αντίστοιχων ομάδων τους, σημειώνοντας τα πολλά σημεία σύγκλισης με τις 
συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επισημαίνουν συγκεκριμένα την ελλιπή πληροφόρηση που 
εντοπίζουν οι πολίτες σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και τα συναφή ζητήματα των ψευδών 
ειδήσεων, της προσβασιμότητας της θεσμικής επικοινωνίας, αλλά και τον καίριο ρόλο της 

 
1 Ο Πρόεδρος Μακρόν ανέλαβε τη συμπροεδρία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης με την έναρξη της 
γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2022. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-european-democracy_20220121-1400-SPECIAL-OTHER


 

2 
 

εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης. Ορισμένες από τις ομάδες ασχολήθηκαν επίσης με τις 
ευρωπαϊκές εκλογές, τον ρόλο των θεσμικών οργάνων και την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και 
αποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 
 

2.1. Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με τη δημοκρατία, τις εκλογές και τη λήψη αποφάσεων 
 
Στη συζήτηση που ακολουθεί αρκετοί ομιλητές προβάλλουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά της 
μετάβασης στην ψηφοφορία για κόμματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με υποψηφίους από 
πολλά κράτη μέλη (διακρατικά ψηφοδέλτια), συνδέοντας τον διορισμό του Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών ή ακόμη και εξετάζοντας τη 
δυνατότητα άμεσης εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής. Ορισμένοι ομιλητές αναφέρουν την 
πιθανότητα να αλλάξει η απαίτηση για ομοφωνία στο Συμβούλιο σε ψηφοφορία με ειδική 
πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποκτήσει δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς 
και να ξεκινήσει συνταγματική διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένα μέλη εκφράζουν την 
επιθυμία τους να επανεξετάσουν τις Συνθήκες ενώ άλλα προειδοποιούν για τις δυσκολίες που ενέχει 
η κίνηση αυτή στην παρούσα συγκυρία, τονίζοντας ορισμένες σημαντικές συστάσεις των πολιτών για 
τη βελτίωση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν εντός του 
ισχύοντος πλαισίου. Ορισμένοι ομιλητές ρωτούν πώς η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα θα 
μπορούσε να ενσωματωθεί στις περαιτέρω εργασίες της ομάδας εργασίας. Ένα μέλος τονίζει τη 
σημασία της δημοκρατίας στον χώρο εργασίας ως ουσιώδους στοιχείου της κοινωνικής οικονομίας 
της αγοράς. 
 
 

2.2. Συμμετοχή των πολιτών και νεολαία 
 
Σημειώνεται ισχυρή σύγκλιση απόψεων όσον αφορά την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης και 
συμμετοχής των πολιτών στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ. Ορισμένα μέλη τάσσονται υπέρ της ιδέας 
της διοργάνωσης συνελεύσεων πολιτών σε τακτική βάση προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος σε 
επίπεδο ΕΕ. Στη διάρκεια της συζήτησης υπενθυμίζεται και η ιδέα της δημιουργίας καλύτερων χώρων 
διαβούλευσης στο διαδίκτυο. Ορισμένα μέλη σημειώνουν ότι υπάρχουν ήδη ορισμένα συμμετοχικά 
εργαλεία και μηχανισμοί διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι τα εργαλεία αυτά θα πρέπει, σε κάθε 
περίπτωση, να θεωρούνται συμπληρωματικά της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, καθώς και της 
συμβολής της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι καλούνται 
να διαδραματίσουν ρόλο. Οι πολίτες τονίζουν ότι είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι ακούγονται και 
ότι όλες οι συστάσεις τους συζητούνται και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, χωρίς να γίνεται επιλεκτική 
διαλογή.  
 
Θεωρούν δε ότι η βελτίωση της εκπαίδευσης σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και η ενημέρωση 
σχετικά με την ΕΕ συνδέονται άρρηκτα με τις προσπάθειες για την προώθηση της συμμετοχής των 
πολιτών στα κοινά. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες σε επίπεδο ΕΕ 
είναι πολύπλοκες και γι’ αυτό είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σαφή και απλή 
επικοινωνία. Τίθεται το ζήτημα της παραπληροφόρησης και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στην 
παροχή πληροφοριών σχετικά με την ΕΕ. Ορισμένα μέλη επισημαίνουν τον ρόλο που θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια στον έλεγχο των κυβερνήσεών τους και στην τόνωση του 
διαλόγου σε εθνικό επίπεδο για θέματα της ΕΕ.  
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Τα μέλη εκφράζουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το κατώτατο όριο ηλικίας για την άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος. Διατυπώνονται ιδέες για θετική διακριτική μεταχείριση των νέων στις 
δημοκρατικές διαδικασίες και για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της νομοθεσίας στη νεολαία.  
 
Η συμπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Šuica, υπογραμμίζει το έργο των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τα ζητήματα που 
εξετάζονται στις συστάσεις των πολιτών και υπενθυμίζει τη δέσμευση των τριών προέδρων των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ να αφουγκράζονται και να εξετάζουν τι θα μπορούσε να γίνει περαιτέρω 
για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εκφράστηκαν.  
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3. Καταληκτικές παρατηρήσεις του προέδρου 
 
Ο πρόεδρος ολοκληρώνει τη συνεδρίαση εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 
συζήτηση επικεντρώθηκε στις συστάσεις των πολιτών, ιδίως εκείνες που αφορούν τη συμμετοχή 
τους, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας. Θεωρεί ότι οι άλλοι δύο πυλώνες (εκτελεστική εξουσία, 
επικουρικότητα και διαδικασίες), που έχουν περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα, θα μπορούσαν να 
συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας. Όσον αφορά τη μελλοντική πορεία, 
επαναλαμβάνει την επιθυμία του να ξεκινήσει η επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων. Αυτό θα 
μπορούσε να γίνει με τη σύνταξη γραπτού/ανεπίσημου εγγράφου ως βάσης, ένα έργο στο οποίο θα 
πρέπει να συμμετέχουν δεόντως οι πολίτες. Είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί καθώς και οι σχεδιαζόμενες και οι μελλοντικές εργασίες. 
Υπογραμμίζει ότι όλα τα μέλη πρέπει να κρατήσουν μια συμβιβαστική στάση προκειμένου η 
διαδικασία να ολοκληρωθεί επιτυχώς.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης στις 21 Ιανουαρίου 2022 
 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, από τις 14.00 έως τις 16.00 
(υβριδική συνεδρίαση): 

 

 
1. Κήρυξη της έναρξης από τον πρόεδρο  

 

2. Παρουσίαση από τους πολίτες των συστάσεων της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών 

και των εθνικών ομάδων πολιτών σχετικά με την «Ευρωπαϊκή δημοκρατία», 

ακολουθούμενη από συζήτηση  

 

3. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ευρωπαϊκή δημοκρατία 

3.1   Εκτελεστική εξουσία 

3.2   Επικουρικότητα και διαδικασίες 

3.3   Συμμετοχή των πολιτών και νεολαία 

 

4. Παρουσίαση από τον πρόεδρο για τις τρέχουσες ανταλλαγές απόψεων στην 

πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα 

 

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 

κ. Chiara ALICANDRO Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Μιχαλάκης ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Zoltán  BALCZÓ Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Olga BAUM Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Matouš BĚLOHLÁVEK Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Brando BENIFEI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Mara BIZZOTTO Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Damian BOESELAGER Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Ιωάννης  ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Nicolai BOYSEN Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κ. Martina BRAMBILLA Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Gari  CAPPELLI Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Vasco CORDEIRO Επιτροπή των Περιφερειών 

κ. Annemieke DE CLERCK Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Bruno  DIAS Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Gašper  DOVŽAN Συμβούλιο 

κ. Aleksandra   DULKIEWICZ Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

κ. Pascal DURAND Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Anna ECHTERHOFF Κοινωνία των πολιτών 

κ. Sandro GOZI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ.  Eva Kjer  HANSEN Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Pablo  HISPÁN Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Pat Kelly Συμβούλιο 

κ. Antonia KIEPER Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Wepke KINGMA Συμβούλιο 

κ. Tomáš KOZÁK Συμβούλιο 

κ. Zdzisław KRASNODĘBSKI Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Reinhold  LOPATKA Εθνικά Κοινοβούλια 

κ.  Esther LYNCH Κοινωνικοί εταίροι 

κ. Ευάγγελος ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Aleksandar MILISOV Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ.  Radvilė  
MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ 

Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Dorien NIJS Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κ. Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Anti  POOLAMETS Εθνικά Κοινοβούλια 
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κ. Arnoldas PRANCKEVIČIUS Συμβούλιο 

κ. Paulo RANGEL Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Ariane  
RODERT 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

κ. Hans  ROTHENBERG Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Domènec Miquel RUIZ DEVESA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Hermano  SANCHES RUIVO Τοπικός/Περιφερειακός εκπρόσωπος 

κ. Axel  SCHÄFER Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Kaspar SCHULTZ Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις 

κ. Pedro SILVA PEREIRA Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Sven SIMON Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

κ. Lucie  
STUDNICNA 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 

κ. Dubravka SUICA Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κ. Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 

κ. Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ Επιτροπή των Περιφερειών 

κ. Bastiaan  VAN APELDOORN Εθνικά Κοινοβούλια 

κ. Andris VĪTOLS Συμβούλιο 

 


