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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

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

 

υπό την προεδρία της Věra Jourová, Αντιπροέδρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, 09:00 — 11.00, Στρασβούργο — υβριδική μορφή 

 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου 

 

Η πρόεδρος Věra JOUROVÁ ξεκίνησε υπενθυμίζοντας την τραγική διεθνή κατάσταση, τονίζοντας τις 
προσπάθειες της ΕΕ να αποδυναμώσει τη ρωσική επίθεση και να υποδεχτεί τους Ουκρανούς πρόσφυγες 
ως απόδειξη της ευρωπαϊκής ενότητας και ανθεκτικότητας.  
 

Στη συνέχεια, η πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και τα επόμενα βήματα, 
επισημαίνοντας ότι η συνεδρίαση θα χρησιμεύσει ως τελευταίος γύρος συζητήσεων και συγκέντρωσης 
στοιχείων σχετικά με τις συστάσεις των πολιτών. Οι συζητήσεις θα διαρθρωθούν γύρω από πέντε ομάδες 
συστάσεων σχετικά με τις αξίες και τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ασφάλεια, και 
συγκεκριμένα: i) δικαιώματα των ζώων και γεωργία, ii) καταπολέμηση των διακρίσεων, ισότητα και 
ποιότητα ζωής, iii) μέσα ενημέρωσης, ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφόρηση, επαλήθευση γεγονότων, 
κυβερνοασφάλεια, iv) προστασία δεδομένων, και v) κράτος δικαίου, δημοκρατικές αξίες και ευρωπαϊκή 
ταυτότητα.  
 

Η πρόεδρος κ. JOUROVÁ διευκρινίζει ότι οι συζητήσεις της συνεδρίασης θα τροφοδοτήσουν —μαζί με όλα 
τα στοιχεία που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τους κανόνες της Διάσκεψης— τα σχέδια 
προτάσεων που θα καταρτιστούν από την ίδια και τους δύο εκπροσώπους της ομάδας, με τη βοήθεια της 
κοινής γραμματείας, πριν από την επόμενη συνεδρίαση στις 25 Μαρτίου. Στη συνέχεια, τα εν λόγω σχέδια 
προτάσεων θα συζητηθούν στις επόμενες συνεδριάσεις στο πλαίσιο των προσεχών συνόδων ολομέλειας 
της Διάσκεψης ενόψει της 9ης Μαΐου, ως ημερομηνίας υποβολής της τελικής έκθεσης.  
 

2. Συζήτηση 

 

Στη συνέχεια, η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης, η οποία διαρθρώνεται ανά ομάδα, 
δίνοντας τον λόγο στους πολίτες για την έναρξη της συζήτησης.  
 

 2.1 Δικαιώματα των ζώων, γεωργία 

 

Οι πολίτες ζήτησαν συγκεκριμένη και άμεση δράση για την παροχή δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας στη 
διαβίωση των ζώων.  
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Τάχθηκαν επίσης υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης της βιώσιμης γεωργίας και αγροτικής δραστηριότητας 
στην ΕΕ για την κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως μέσω της παροχής κινήτρων στις 
επιχειρήσεις που τηρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα και αντικινήτρων για εκείνες που δεν τα σέβονται.   
 

Αναφέρθηκαν επίσης οι εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες· κατά τους πολίτες, αυτά θα πρέπει να 
συνάδουν με τα μέτρα και τα πρότυπα που ισχύουν εντός της ΕΕ. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στις εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες που ευθυγραμμίζονται με τις περιβαλλοντικές 
πολιτικές μας.  
 

 2.2 Καταπολέμηση των διακρίσεων, ισότητα και ποιότητα ζωής 

 

Ο πρόεδρος παρατηρεί ότι υπάρχουν ορισμένες αλληλεπικαλύψεις στο πλαίσιο αυτής της ομάδας με την 
ομάδα εργασίας για τις κοινωνικές υποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν λεπτομερέστερα 
σε μεταγενέστερο στάδιο.  
 

Επί της ουσίας, συνιστάται στην ΕΕ να αναπτύξει μια πολιτική κατά των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, 
ιδίως για τους νέους και τους ηλικιωμένους, και να χορηγηθούν επιδοτήσεις και φορολογικές 
ελαφρύνσεις σε εταιρείες που συμμορφώνονται με την πολιτική αυτή. Επισημάνθηκε επίσης ότι οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να συμμετέχουν στη διασφάλιση της τήρησης αυτών των κανόνων 
από τις επιχειρησεις στον χώρο εργασίας και ότι θα πρέπει να παρέχονται σχετικά προσόντα και 
κατάρτιση.  
 

Ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν επίσης τη θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ που θα παρέχει επιδοτήσεις 
στους νέους ώστε να καταστούν ανεξάρτητοι και χειραφετημένοι, καθώς και εγγύηση για την περίοδο 
απασχόλησης. Ζήτησαν επίσης να δοθούν οφέλη στις εταιρείες που εγγυώνται μια καλή ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.  
 

Ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν την επιθυμία να διευρυνθεί η έννοια του κράτους δικαίου κατά την 
εισαγωγή θεμάτων κοινωνικών δικαιωμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κοινωνικά δικαιώματα 
υπερβαίνουν τα οικονομικά δικαιώματα. Το ζήτημα της προστασίας των ευάλωτων πολιτών θα πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών.  
 

Επισημάνθηκε επίσης η έλλειψη εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, με ορισμένους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι οι κανόνες αυτοί προβλέπονται ήδη στη 
Συνθήκη και ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ορισμένοι ζήτησαν να αποτραπούν οι 
ρήτρες εξαίρεσης που ζητούνται από μεμονωμένα κράτη μέλη όσον αφορά τις διατάξεις του Χάρτη.  
 

Τέλος, δύο ομιλητές έθιξαν την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.  
 

 2.3 Μέσα ενημέρωσης, ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφόρηση, επαλήθευση γεγονότων, 
κυβερνοασφάλεια 

 

Ο πρόεδρος κ. JOUROVÁ επισημαίνει εν προκειμένω ορισμένες αλληλεπικαλύψεις με την ομάδα εργασίας 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  
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Σύμφωνα με πολλούς συμμετέχοντες, οι πολίτες χρειάζονται ανεξάρτητα, αντικειμενικά και ισορροπημένα 
μέσα ενημέρωσης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ιδίως στο πλαίσιο του πολέμου στην 
Ουκρανία, ο οποίος είναι και πόλεμος πληροφοριών. Για να επιτευχθεί αυτό, διάφοροι συμμετέχοντες 
τάχθηκαν υπέρ της θέσπισης ελάχιστων προτύπων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και υπέρ της προώθησης της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της πρόληψης 
των μονοπωλίων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης.  
 

Πολλοί ομιλητές ζήτησαν επίσης ένα σύστημα επαλήθευσης των γεγονότων και των πληροφοριών, το 
οποίο να τεθεί σε επιγραμμική πλατφόρμα προσβάσιμη σε όλους. Μια τέτοια πλατφόρμα θα μπορούσε 
να λειτουργεί είτε από θεσμικό όργανο της ΕΕ είτε από ιδιωτική εταιρεία που έχει λάβει σχετική εντολή. 
Επιπλέον, ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην κατάρριψη της χειραγώγησης των 
πληροφοριών αναγνωρίστηκε και θα πρέπει να ενισχυθεί· το ζήτημα της εργαλειοποίησης της 
παραπληροφόρησης πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε από πολλούς ήταν 
η ανάγκη ανάπτυξης της εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης, της αγωγής του πολίτη και της ιστορίας της 
ΕΕ στα σχολεία.  
 

Από άλλη οπτική γωνία, η συζήτηση έθιξε επίσης θέματα κυβερνοασφάλειας, όπου θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων μέσω καλύτερης εφαρμογής και νέων μέτρων στον τομέα αυτό.  
 

 2.4 Προστασία δεδομένων 

 

Μολονότι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι ο συγκεκριμένος τομέας ρυθμίζεται ήδη ουσιαστικά στην ΕΕ, 
επεσήμαναν ότι θα πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την προστασία των 
ανηλίκων στο διαδίκτυο. Συζητήθηκαν επίσης πρόσθετα μέτρα, όπως αυστηρότερες κυρώσεις κατά των 
δραστών.  
 

Σε γενικές γραμμές, η ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής του ΓΚΠΔ σε όλα τα κράτη μέλη επισημάνθηκε 
από πολλούς συμμετέχοντες, ενώ αναδείχθηκε η υφιστάμενη σύνδεση μεταξύ των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και των σκοπών παραπληροφόρησης.  
 

 

 2.5 Κράτος δικαίου, δημοκρατικές αξίες και ευρωπαϊκή ταυτότητα 

 

Πολλοί συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι, στο πλαίσιο του μηχανισμού αιρεσιμότητας, θα πρέπει να 
παρακολουθούνται περαιτέρω τομείς σε σχέση με κάθε είδους παραβιάσεις του κράτους δικαίου, όπως η 
παραβίαση της ελευθερίας του λόγου, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ ή η πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη.  
 

Αναφερόμενοι σε πιθανή ετήσια διάσκεψη σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
κράτος δικαίου, ορισμένοι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ και της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειακών και τοπικών επιπέδων, καθώς και των εθνικών κοινοβουλίων, στη διαδικασία. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υποβάλει την ετήσια έκθεσή της σε κάθε κράτος 
μέλος ενώπιον του εθνικού κοινοβουλίου.  
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Ορισμένοι συμμετέχοντες έθιξαν το ζήτημα της αρχής της ομοφωνίας, το οποίο επηρεάζει κατά συνέπεια 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα αυτό.  
 

Τέλος, αρκετοί συμμετέχοντες επέμειναν στην ανάγκη συμπλήρωσης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας με 
περαιτέρω ουσιαστικά στοιχεία που προέρχονται, για παράδειγμα, από το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ.  
 

 

3. Καταληκτικές παρατηρήσεις της προέδρου 

 

Η πρόεδρος Věra JOUROVÁ κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης ευχαριστώντας όλους τους συμμετέχοντες 
για την πολύτιμη συμβολή τους. Τονίζει ότι οι συνεισφορές των μελών θα ληφθούν δεόντως υπόψη και 
αναμένει με ενδιαφέρον τη συνεδρίαση της 25ης Μαρτίου, στην οποία τα μέλη θα λάβουν τα πρώτα 
σχέδια προτάσεων προς συζήτηση.  
 


