
 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

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

υπό την προεδρία της Věra Jourová, αντιπροέδρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Παρασκευή 7 Απριλίου 2022, από τις 09:00 έως τις 11.00, Στρασβούργο — υβριδική μορφή 

 

 

1. Έναρξη της συνεδρίασης από την πρόεδρο 

 

Η πρόεδρος Věra JOUROVÁ καλωσορίζει όλους τους συμμετέχοντες στην τελευταία αυτή συνεδρίαση της 
ομάδας εργασίας, επισημαίνοντας ότι στόχος θα είναι η επίτευξη προκαταρκτικής συναίνεσης επί των 
σχεδίων προτάσεων. Ζητά από τους συμμετέχοντες να εστιάσουν τις παρεμβάσεις τους σε ουσιώδη 
ζητήματα, όταν διαφωνούν έντονα ή επιθυμούν να θέσουν ένα σημαντικό σημείο, διευκρινίζοντας 
παράλληλα ότι η συνεδρίαση δεν θα πρέπει να χρησιμεύσει για την κατάρτιση συγκεκριμένων κειμένων. 
 

Η πρόεδρος JOUROVÁ εξηγεί ότι, από κοινού με τους εκπροσώπους Τύπου της ομάδας εργασίας και με τη 
βοήθεια της κοινής γραμματείας, θα εργαστεί μετά τη συνεδρίαση σχετικά με τα τελικά σχέδια προτάσεων 
που θα υποβληθούν στην Ολομέλεια. Τονίζει ότι στόχος θα είναι η επίτευξη συναίνεσης για όσο το 
δυνατόν περισσότερες προτάσεις και ότι, όταν υπάρχει σαφής αντίρρηση, το ζήτημα θα τεθεί στην 
εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης. Σε κάθε περίπτωση, οι συστάσεις των πολιτών θα πρέπει να 
παραμείνουν η κύρια βάση των προτάσεων. 

 

Τέλος, η πρόεδρος υπενθυμίζει τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, με την τελευταία συνεδρίαση της 
ολομέλειας να πραγματοποιείται στις 29-30 Απριλίου και την καταληκτική εκδήλωση στις 9 Μαΐου. 
 

 

2. Παρέμβαση των εκπροσώπων 

 

Οι εκπρόσωποι της ομάδας εργασίας εξηγούν τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν στα σχέδια προτάσεων, 
τονίζοντας ότι η δομή διατηρήθηκε, αλλά έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι 
προτάσεις θα είναι πιο συγκεκριμένες και θα προσεγγίζουν τις συστάσεις των πολιτών. Τονίζουν επίσης ότι 
είναι σημαντικό οι προτάσεις να μην απομακρύνονται από το πλαίσιο και αυτή η τελευταία συνεδρίαση 
θα πρέπει να χρησιμεύσει για να δοθεί μια τελευταία φορά στη διατύπωσή τους. 
 

 

3. Συζήτηση επί των αναθεωρημένων σχεδίων προτάσεων, όπως εμφανίζονται στο παράρτημα, με 
σκοπό την παρουσίαση των αναθεωρημένων σχεδίων προτάσεων στην ολομέλεια στις 8-9 Απριλίου 
2022 

 



 

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ομάδα εργασίας εξετάζει εκτενώς την πρώτη πρόταση. Οι 
συμμετέχοντες συζητούν τη διαγραφή της αναφοράς σε μια οικονομική ανάλυση κόστους-οφέλους σε 
περίπτωση διεύρυνσης, με συζήτηση σχετικά με την έννοια της αντίστοιχης σύστασης των Ολλανδών 
πολιτών. Άλλες συνεισφορές αφορούν, μεταξύ άλλων: δημιουργία γραφείων συνδέσμου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θέσπιση νομικής υποχρέωσης της ΕΕ να προσχωρήσει στις συμβάσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, προσθήκη αναφοράς σε πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και συμπερίληψη του κράτους 
δικαίου στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. 
 

Γενικότερα, αυτό το ζήτημα των αλληλεπικαλύψεων με άλλες προτάσεις των ομάδων εργασίας αφορά 
επίσης, με ορισμένα μέλη να τονίζουν την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των ομάδων εργασίας, 
ιδίως εκείνες που καλύπτουν τον «ψηφιακό μετασχηματισμό» και την «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας».  
 

Καθώς καθυστέρησε η συζήτηση σχετικά με την πρώτη πρόταση, η ομάδα εργασίας δεν μπόρεσε να 
εξετάσει άλλες προτάσεις. 
 

 

4. Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο 

 

Η πρόεδρος Věra JOUROVÁ κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης ευχαριστώντας όλους τους συμμετέχοντες 
για την πολύτιμη συμβολή τους. Εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η ομάδα εργασίας δεν μπόρεσε 
να επανεξετάσει όλες τις προτάσεις και προτείνει ως πιθανή λύση να συγκληθεί πρόσθετη συνεδρίαση την 
επόμενη ημέρα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, οι συμμετέχοντες θα πρέπει αντ’ αυτού 
να αποστέλλουν τα γραπτά σχόλιά τους, ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη πριν από την τελευταία 
σύνοδο ολομέλειας. Σε κάθε περίπτωση, η πρόεδρος JOUROVÁ τονίζει ότι θα ληφθούν δεόντως υπόψη 
όλες οι συνεισφορές. 
 

 

Σημείωση: Μετά τη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν δύο επιπλέον συνεδριάσεις στις 8 
και 9 Απριλίου, αντιστοίχως. Η συνεδρίαση της 8ης Απριλίου επέτρεψε να γίνει διάκριση μεταξύ των 
σχεδίων προτάσεων για τα οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί προκαταρκτική συναίνεση χωρίς αλλαγές, 
εκείνων για τα οποία θα χρειάζονταν μικρές αλλαγές για να επιτευχθεί προκαταρκτική συναίνεση, και 
εκείνων για τα οποία μία ή περισσότερες συνιστώσες της ολομέλειας θα διαφωνούσαν (καμία). Η 
συνεδρίαση της 9ης Απριλίου, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας, οι εκπρόσωποι, 
ένας εκπρόσωπος από κάθε συνιστώσα της ολομέλειας, καθώς και η κοινή γραμματεία, επέτρεψαν να 
οριστικοποιηθούν τα σχέδια προτάσεων για τα οποία λέγεται ότι χρειάζονται μικρές αλλαγές.  


