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Συνοπτική έκθεση της πρώτης και καταστατικής συνεδρίασης της εκτελεστικής 
επιτροπής της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 

17.00-19.00, κτίριο Europa (αίθουσα συνεδριάσεων S7, υβριδική συνεδρίαση) 

Συμμετέχοντες: βλ. κατάλογο συμμετεχόντων στο παράρτημα 

Σύνοψη και συμπεράσματα: 
 

Μετά την προσκλητήρια επιστολή των τριών Προέδρων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 
η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποίησε σε 
υβριδική μορφή την πρώτη και καταστατική συνεδρίασή της στις 24 Μαρτίου 2021 στο 
κτίριο του Συμβουλίου. Η εκτελεστική επιτροπή θα επιβλέπει τις εργασίες, τη διαδικασία 
και την οργάνωση της Διάσκεψης. 

 

Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό και θετικό κλίμα και σε αυτήν 
προήδρευσαν από κοινού η κα Ana Paula ZACARIAS, υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
της Πορτογαλίας, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Dubravka ŠUICA και ο βουλευτής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Guy VERHOFSTADT. Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν ότι είναι 
προσηλωμένοι σε μια συμμετοχική και διαφανή συνεργασία για την επιτυχή έκβαση της 
Διάσκεψης και τόνισαν ότι η εκτελεστική επιτροπή πρέπει να ενεργεί ως ενιαία οντότητα. 

 

Η εκτελεστική επιτροπή έλαβε τα πρώτα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες θα 
μπορούν σύντομα να συμβάλλουν στη Διάσκεψη, και ιδίως στην πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα. Η πλατφόρμα έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τους συμμετέχοντες και όλοι 
τάχθηκαν υπέρ της ταχείας έναρξης λειτουργίας της. Ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της 
εκτελεστικής επιτροπής, θα υποβληθούν περαιτέρω προτάσεις για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που έχουν τεθεί σχετικά με την παρουσίαση των θεμάτων, προκειμένου να 
εγκριθεί η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας στις 19 Απριλίου 2021. Η εκτελεστική 
επιτροπή αποφάσισε ότι η απόφαση σχετικά με την οπτική ταυτότητα εναπόκειται στην 
κοινή γραμματεία, με την υποστήριξη των αντίστοιχων υπηρεσιών επικοινωνίας. 

 

Η εκτελεστική επιτροπή συζήτησε τη δυνατότητα διεξαγωγής επίσημης εκδήλωσης στις 
9 Μαΐου στο Στρασβούργο, καθώς και το ενδεχόμενο διεξαγωγής της πρώτης Ολομέλειας 
της Διάσκεψης στις 10 Μαΐου (ανάλογα με τους επιβαλλόμενους περιορισμούς λόγω της 
πανδημίας COVID-19). Προέβη επίσης σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μεθόδους 
εργασίας εντός της εκτελεστικής επιτροπής και τις μεθόδους εργασίας της Ολομέλειας. Θα 
εκπονηθεί σχέδιο μεθόδων εργασίας για τη Διάσκεψη (εκτελεστική επιτροπή και 
Ολομέλεια) προκειμένου να συζητηθεί και να εγκριθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση της 
εκτελεστικής επιτροπής. 

 

Η επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου 
2021. 
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1. Εναρκτήριες παρατηρήσεις και ανταλλαγή απόψεων 

Σε αυτή την καταστατική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής όλοι οι εκπρόσωποι και 
παρατηρητές προέβησαν σε σύντομες εναρκτήριες παρατηρήσεις. Όλοι επιβεβαίωσαν ότι 
είναι προσηλωμένοι σε μια συμμετοχική και διαφανή συνεργασία και στην επιτυχή έκβαση 
της Διάσκεψης. 

Σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης προήδρευσε η υφυπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Πορτογαλίας κα ZACARIAS (συμπρόεδρος), η οποία τόνισε την ανάγκη 
συνεργασίας με διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς. Δήλωσε ότι οι εργασίες θα βασίζονται 
στην κοινή δήλωση. 

Οι συμπρόεδροι έδωσαν έμφαση στον ξεχωριστό χαρακτήρα της Διάσκεψης ως μοναδικής 
ευκαιρίας να καθοριστεί μια κοινή πορεία για το μέλλον καθώς, για πρώτη φορά, τα τρία 
θεσμικά όργανα της ΕΕ δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφραστούν άμεσα για το 
μέλλον της Ευρώπης. 

Υπογράμμισαν ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι καινοτόμος και υπενθύμισαν τον 
στόχο να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων. Ο ρόλος της εκτελεστικής 
επιτροπής για την καθοδήγηση της Διάσκεψης και η ανάγκη να δρα ως ενιαία οντότητα 
κρίθηκαν καθοριστικής σημασίας. 

Οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής επιτροπής τόνισαν ότι κύριος στόχος είναι η συμμετοχή 
των πολιτών σε ολόκληρη τη διαδικασία. Δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να υπάρχει 
διαδραστική επικοινωνία και ένα ανοικτό σύστημα χωρίς αποκλεισμούς, φιλικό προς τον 
χρήστη. Η εκτελεστική επιτροπή εξέφρασε ικανοποίηση για τον Χάρτη, τον οποίο θα πρέπει 
να τηρούν όλοι όσοι συμμετέχουν στην άσκηση. Τονίστηκε ότι οι επικριτικές φωνές κατά τη 
διάρκεια της Διάσκεψης θα πρέπει επίσης να ακουστούν. Θα πρέπει ακόμη να υπάρχει 
εγρήγορση όσον αφορά το παράνομο περιεχόμενο ή τη ρητορική μίσους. Επίσης 
υπογραμμίστηκε η σημασία της συμμετοχής των πολιτών στις Ολομέλειες της Διάσκεψης. 

Ορισμένοι επισήμαναν το στενό χρονοδιάγραμμα και την ανάγκη να διεξαχθούν 
οι διαβουλεύσεις εγκαίρως, το αργότερο έως τα τέλη του έτους, ώστε να επιτραπεί 
η εκπόνηση της κοινής έκθεσης προς την Κοινή Προεδρία έως την άνοιξη του 2022 κατά τη 
διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας. 

Άλλοι εκπρόσωποι της εκτελεστικής επιτροπής, μεταξύ άλλων οι πολιτικές ομάδες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα εθνικά κοινοβούλια, εξέφρασαν ικανοποίηση για την 
προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς. Υπογραμμίστηκε επίσης το έντονο ενδιαφέρον των 
κρατών μελών για τη Διάσκεψη. 

Άλλοι εκπρόσωποι χαιρέτισαν τη διοργανική συνεργασία για αυτήν την καινοτόμο 
διαδικασία, η οποία θα μπορούσε και να θεωρηθεί ως ένα είδος αποκεντρωμένης άσκησης 
στρατηγικής διερεύνησης προοπτικών. Ορισμένοι επισήμαναν την ανάγκη να 
μετουσιωθούν τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένα μέτρα, μεταξύ άλλων μέσω των 
αντίστοιχων προγραμμάτων εργασίας των θεσμικών οργάνων. 

Ορισμένοι παρατηρητές τόνισαν ότι η άσκηση αυτή δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία 
διαδικασία ακρόασης αλλά πρέπει να αποτελέσει χώρο διαβούλευσης και μια δυναμική 
ευρωπαϊκή συζήτηση, και ότι υπάρχουν θεμελιωδώς διαφορετικές απόψεις για την Ένωση 
και τις αξίες της, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν. Υπογραμμίστηκε ωστόσο ότι, παρά τις 
διαφορετικές απόψεις, η Διάσκεψη χρήζει ανοικτής και θετικής προσέγγισης, και θα πρέπει 
να επιδιώξει ιδίως να φέρει την Ένωση πιο κοντά στους πολίτες, λαμβάνοντας ωστόσο 
παράλληλα υπόψη την αρχή της επικουρικότητας. Επισημάνθηκε επίσης ότι, για την 
επιτυχή έκβασή της, η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι φιλόδοξη, διαφανής και ανοικτή για 
όλους. 

Άλλοι παρατηρητές αναφέρθηκαν επίσης στις θετικές εμπειρίες των ευρωπαϊκών 
περιφερειών ως προς τη συμμετοχή των πολιτών και τόνισαν τον καίριο ρόλο των εθνικών 
κοινοβουλίων και τους ιδιαίτερους δεσμούς τους με τους πολίτες. Επισημάνθηκε η ανάγκη 
να ληφθεί υπόψη και η διάσταση πέραν της Ευρώπης και ότι η διαδικασία της Διάσκεψης 
θα πρέπει να είναι ανοικτή. Υπογραμμίστηκε ακόμη ότι οι επικείμενες Προεδρίες του 
Συμβουλίου θα συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, και για τον λόγο αυτόν είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων και εθνικών 
κοινοβουλίων. 
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Συμπέρασμα: Οι εκπρόσωποι και οι παρατηρητές επιβεβαίωσαν ότι είναι προσηλωμένοι 
σε μια συμμετοχική και διαφανή συνεργασία και στην επιτυχή έκβαση της Διάσκεψης για 
το μέλλον της Ευρώπης. 

Επισημάνθηκε η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, καθώς και η προθυμία τους να προσυπογράψουν 
τις αρχές της κοινής δήλωσης και να συμβάλουν ενεργά στη διαδικασία. Σημειώθηκε ότι 
η πείρα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στη διαμεσολάβηση 
μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και πολιτών θα προσθέσει αξία στη Διάσκεψη. 

Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η ανάγκη να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι στις εργασίες 
της Διάσκεψης προκειμένου να προσδώσουν μη θεσμική προοπτική στην εκτελεστική 
επιτροπή. Τέλος, τονίστηκε η σημασία της συζήτησης θεμάτων που σχετίζονται με την 
οικονομία, την αγορά εργασίας και κοινωνικά ζητήματα. Οι προσκεκλημένοι κοινωνικοί 
εταίροι ζήτησαν να περιληφθούν όλοι οι αναγνωρισμένοι κοινωνικοί εταίροι στην 
εκτελεστική επιτροπή. 

 

 

2. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και την 
έναρξη λειτουργίας της 

Σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα 
προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Dubravka ŠUICA (συμπρόεδρος), η οποία 
υπογράμμισε τη σημασία της εν λόγω πλατφόρμας ως ψηφιακού κόμβου της Διάσκεψης, 
καθώς και την ανάγκη να εγκριθεί, μαζί με μια σειρά βασικών αρχών για τους 
συμμετέχοντες, ώστε ο διάλογος μεταξύ πολιτών να μπορέσει να ξεκινήσει σύντομα. 
Ενημέρωσε ότι η πλατφόρμα θα παρέχει μεταφράσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ 
και, συνεπώς, μια πραγματική ευκαιρία για τους πολίτες να πραγματοποιούν διακρατικές 
συζητήσεις. Πολίτες και οργανώσεις θα μπορούν να διοργανώνουν εκδηλώσεις και να 
υποβάλλουν απευθείας τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα. Προκειμένου να 
συμβάλλουν ενεργά και να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, οι πολίτες θα πρέπει να 
δεσμευτούν ως προς την τήρηση Χάρτη που περιλαμβάνει τις αρχές που κατοχυρώνονται 
στις Συνθήκες της ΕΕ και στην κοινή δήλωση. Θα θεσπιστεί επίσης σύστημα συντονισμού. 
Επιπλέον, τόνισε ότι τα θέματα αντικατοπτρίζουν τα θέματα της κοινής δήλωσης. 
Επιπροσθέτως, η κατηγορία «Άλλες ιδέες» παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να 
ξεκινήσουν όποια συζήτηση επιθυμούν. 

Ο γενικός διευθυντής επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλήθηκε από την 
εκτελεστική επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 
Η πλατφόρμα θα μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή, τις διαβουλεύσεις, την προσβασιμότητα 
και τη διαφάνεια. Πρόκειται, αφενός, για ένα πολύγλωσσο διαδραστικό εργαλείο και, 
αφετέρου, για τον ψηφιακό κόμβο της Διάσκεψης, ήτοι τον ενιαίο χώρος στον οποίο 
οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη 
Διάσκεψη και να ανταλλάσσουν ιδέες, αλλά και τον χώρο στον οποίο θα συλλέγονται 
οι συμβολές από πληθώρα εκδηλώσεων. Θα επιτρέψει την ανάλυση, τον έλεγχο και τη 
δημοσίευση όλων των δεδομένων. Η παρουσίαση περιείχε επίσης την προτεινόμενη οπτική 
ταυτότητα. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η πλατφόρμα έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τους 
συμμετέχοντες και συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο 
δυνατόν, με πιθανή προβλεπόμενη ημερομηνία τη 19η Απριλίου 2021. Ορισμένοι έθεσαν 
σειρά ερωτημάτων σχετικά με τον κατάλογο των θεμάτων, ιδίως όσον αφορά τον βαθμό 
στον οποίο η μετανάστευση, η ασφάλεια, τα κοινωνικά ζητήματα και τα οικονομικά 
ζητήματα αντικατοπτρίζονται επαρκώς στον κατάλογο των θεμάτων επί των οποίων θα 
μπορούν να συμβάλλουν οι πολίτες. 
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Συμπέρασμα: Η εκτελεστική επιτροπή συζήτησε για την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα 
και τάχθηκε υπέρ της έναρξης λειτουργίας του εργαλείου το ταχύτερο δυνατόν. 
Η  κτελεστική επιτροπή έλαβε υπό σημείωση τις προτάσεις σχετικά με την περιγραφή των 
θεμάτων και οι συμπρόεδροι θα επανέλθουν με προτάσεις κατά την επόμενη συνεδρίαση 
της εκτελεστικής επιτροπής με σκοπό την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας στις 
19  πριλίου. Η εκτελεστική επιτροπή αποφάσισε ότι η επιλογή της οπτικής ταυτότητας 
εναπόκειται στην κοινή γραμματεία και τις αντίστοιχες υπηρεσίες επικοινωνίας, με βάση τις 
εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής. 

Συμπέρασμα: Ενόψει της επόμενης συνεδρίασης, οι συμπρόεδροι θα εκπονήσουν σχέδιο 
μεθόδων εργασίας για την εκτελεστική επιτροπή και σχέδιο εσωτερικού κανονισμού για τη 
Διάσκεψη. 

Οι συμπρόεδροι συμφώνησαν να επανέλθουν κατά την επόμενη συνεδρίαση στις 
7 Απριλίου με πρόταση στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις επί του 
ζητήματος αυτού. 

Τέθηκαν επίσης ερωτήματα σχετικά με την αναλυτική ικανότητα της πλατφόρμας, 
τη δυνατότητα χρήσης γλωσσών πλην των επίσημων γλωσσών της ΕΕ και τη δυνατότητα 
των πολιτών τρίτων χωρών να αντιδράσουν. 

Επιβεβαιώθηκε ότι το εργαλείο διαθέτει αναλυτική ικανότητα που βασίζεται στην τεχνητή 
νοημοσύνη και τον συντονισμό και ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων. Το εργαλείο λειτουργεί πλήρως στις 
24 επίσημες γλώσσες, και η εκτελεστική επιτροπή ενδέχεται να λάβει αποφάσεις σχετικά 
με τις πρακτικές ρυθμίσεις με μεμονωμένα κράτη μέλη, εφόσον χρειαστεί. Όσον αφορά 
τους πολίτες τρίτων χωρών, σημειώθηκε ότι η Διάσκεψη απευθύνεται κυρίως στους 
πολίτες της Ένωσης, ωστόσο δεν θα υπάρξει γεωγραφικός αποκλεισμός. 

Όσον αφορά την οπτική ταυτότητα, η εκτελεστική επιτροπή συμφώνησε να επιτρέψει στην 
κοινή γραμματεία να λάβει τη σχετική απόφαση, με τη στήριξη των αντίστοιχων υπηρεσιών 
επικοινωνίας, βάσει των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, 
συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων με τους πολίτες σχετικά με τα στοιχεία της 
οπτικής ταυτότητας. 

 

 

3. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μεθόδους εργασίας της Ολομέλειας και της 
εκτελεστικής επιτροπής 

Σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης προήδρευσε ο βουλευτής του ΕΚ κ. Guy 
VERHOFSTADT (συμπρόεδρος). Περιέγραψε τα κύρια στοιχεία των μεθόδων εργασίας της 
Διάσκεψης που θα πρέπει να εξεταστούν, ιδίως όσον αφορά την εκτελεστική επιτροπή και 
την Ολομέλεια της Διάσκεψης, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών της 
Διάσκεψης στην πράξη και εγκαίρως για τα επίσημα εγκαίνιά της, με βάση το πλαίσιο που 
καθορίζεται στην κοινή δήλωση. Ανέφερε ειδικότερα ότι, σύμφωνα με την κοινή δήλωση, 
οι εννέα εκπρόσωποι της εκτελεστικής επιτροπής λαμβάνουν αποφάσεις με συναίνεση. 
Τα σημεία που πρέπει να εξεταστούν και αφορούν την εκτελεστική επιτροπή 
περιλαμβάνουν τον ρόλο των συμπροέδρων, τον ρόλο των παρατηρητών και τις πρακτικές 
λεπτομέρειες των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής. Εξέφρασε επίσης την άποψη 
ότι τα μέλη της κοινής γραμματείας θα πρέπει να εργάζονται σε μία τοποθεσία με φυσική 
παρουσία. Όσον αφορά την Ολομέλεια, θα πρέπει επίσης να εξεταστούν το μέγεθός της, 
το μέγεθος των αντιπροσωπιών της και η διαδικασία λήψης αποφάσεών της, καθώς και 
ο σχεδιασμός και η οργάνωση των ομάδων πολιτών. Πραγματοποιήθηκε μία πρώτη 
συζήτηση, κατά την οποία η εκτελεστική επιτροπή υπογράμμισε την ανάγκη ταχείας 
συμφωνίας σχετικά με τις μεθόδους εργασίας της Διάσκεψης, και δη της εκτελεστικής 
επιτροπής. Επισημάνθηκε επίσης η επείγουσα ανάγκη να συζητηθούν σημεία καίριας 
σημασίας όπως οι Ολομέλειες και οι ομάδες πολιτών. Ο συμπρόεδρος κ. VERHOFSTADT 
πρότεινε να υποβάλει στους λοιπούς συμπροέδρους σχέδιο κειμένου σχετικά με τον 
εσωτερικό κανονισμό για τη Διάσκεψη, ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της εκτελεστικής 
επιτροπής. 
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Συμπέρασμα: Η επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 
7 Απριλίου 2021. 

4. Επόμενα βήματα και επόμενη συνεδρίαση 

Οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής επιτροπής συμφώνησαν ότι η επόμενη συνεδρίαση της 

εκτελεστικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου και θα επικεντρωθεί σε τυχόν 

εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, 

την προετοιμασία της εκδήλωσης για τα εγκαίνια στις 9 Μαΐου και ενδεχόμενης 

συνεδρίασης της Ολομέλειας, τις μεθόδους εργασίας της εκτελεστικής επιτροπής και της 

Ολομέλειας, καθώς και τις ομάδες πολιτών. 
 

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Susanne Höke, μέλος της κοινής γραμματείας 
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