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Συνοπτική έκθεση της δεύτερης συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής της Διάσκεψης 
για το μέλλον της Ευρώπης 

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 

17.00-20.00, κτίριο Spinelli του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων 5G3, 
υβριδική συνεδρίαση) 

Συμμετέχοντες: για τον κατάλογο συμμετεχόντων μπορείτε να συμβουλευτείτε το 
παράρτημα 

Σύνοψη και συμπεράσματα: 
 
Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποίησε τη 
δεύτερη συνεδρίασή της στις 7 Απριλίου 2021 στο κτίριο Spinelli του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (σε υβριδική μορφή). 
 

Στη δεύτερη συνεδρίαση συμπροήδρευσαν η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα 
Δημοκρατίας και Δημογραφίας κα Dubravka Šuica, η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
της Πορτογαλίας κα Ana Paula Zacarias και ο βουλευτής του ΕΚ κ. Guy Verhofstadt. Ο Guy 
Verhofstadt κήρυξε την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Σε συνέχεια της εφαρμογής των προσαρμογών που ζήτησαν οι εκπρόσωποι κατά την 
τελευταία συνεδρίαση και μετά τις πρόσθετες διευκρινίσεις και απαντήσεις που έδωσαν οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε την πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη και της οπτικής ταυτότητας που 
συμφώνησαν οι υπηρεσίες επικοινωνίας των τριών θεσμικών οργάνων και ενέκρινε η κοινή 
γραμματεία, με σκοπό την επίσημη έναρξη λειτουργίας της στις 19 Απριλίου 2021. 
 

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο μεθόδων εργασίας της εκτελεστικής επιτροπής 
όπως προτάθηκε από τους συμπροέδρους χωρίς αλλαγές. 
 

Όσον αφορά τον εσωτερικό κανονισμό της Διάσκεψης, ο συμπρόεδρος κ. Guy Verhofstadt 
παρουσίασε την πρότασή του. Με βάση τη συζήτηση που ακολούθησε και τις 
αναμενόμενες γραπτές εισηγήσεις των εκπροσώπων και παρατηρητών της εκτελεστικής 
επιτροπής, η κοινή γραμματεία θα καταρτίσει σχέδιο κειμένου του εσωτερικού κανονισμού 
της Διάσκεψης και θα το υποβάλει στους συμπροέδρους με σκοπό την υποβολή κοινής 
πρότασης των συμπροέδρων κατά την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής και 
την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού το αργότερο έως τις 9 Μαΐου. 
 

Οι υπηρεσίες επικοινωνίας των τριών θεσμικών οργάνων είναι επιφορτισμένες με την 
κατάρτιση κοινής πρότασης για τα εγκαίνια της Διάσκεψης στις 9 Μαΐου και με την 
υποβολή της, μέσω της κοινής γραμματείας, στους συμπροέδρους, με σκοπό την έγκριση 
σχεδίου προγράμματος κατά την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής. 
 

Η επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου. 
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Ο βουλευτής του ΕΚ κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 

1. Έγκριση της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας (συμπεριλαμβανομένου του 
Χάρτη) 

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Dubravka Šuica (συμπρόεδρος) προήδρευσε κατά την 
εξέταση του σημείου αυτού της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα. 
Η πρόεδρος υπογράμμισε ότι τα ζητήματα που τέθηκαν κατά την τελευταία συνεδρίαση της 
εκτελεστικής επιτροπής τελούν υπό επεξεργασία προκειμένου να μπορέσει η πλατφόρμα 
να τεθεί σε λειτουργία στις 19 Απριλίου και να ξεκινήσει η καταγραφή δραστηριότητας 
τρεις εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια της Διάσκεψης στις 9 Μαΐου. Τόνισε τα ακόλουθα: 

 δύο νέα θέματα (σχετικά με τη μετανάστευση και την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό), με την προσθήκη των οποίων ο κατάλογος 
περιλαμβάνει 10 θέματα. Oρισμένα θέματα προσαρμόστηκαν, ώστε να 
αναφέρονται ρητά στο κράτος δικαίου και την ασφάλεια, καθώς και στην κοινωνική 
δικαιοσύνη και τις θέσεις εργασίας· 

 ένα τμήμα της πλατφόρμας θα παρέχει πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τη 
Διάσκεψη, συμπεριλαμβανομένων της διακυβέρνησης της Διάσκεψης, των 
κυριότερων εγγράφων και της παροχής υποστήριξης σχετικά με τη χρήση της 
ψηφιακής πλατφόρμας· 

 όσον αφορά τη συμμετοχή των πολιτών εκτός της ΕΕ, η πλατφόρμα δεν θα τελεί 
υπό γεωγραφικό αποκλεισμό και οι συντονιστές θα εφαρμόζουν μια ρεαλιστική 
προσέγγιση. Υπογραμμίστηκε ότι αυτό είναι επίσης σημαντικό προκειμένου να 
μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες της ΕΕ που βρίσκονται εκτός της ΕΕ. Οι 
συντονιστές θα ελέγχουν, ωστόσο, προσεκτικά αν η συζήτηση παραμένει εντός των 
παραμέτρων της Διάσκεψης και, εφόσον χρειαστεί, θα υπάρχει η δυνατότητα να 
μην εμπεριέχεται κάποιο περιεχόμενο στην ανάλυση ή θα μπορεί να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων· 

 όσον αφορά τη χρήση μη επίσημων γλωσσών, υπογράμμισε ότι η πλατφόρμα 
λειτουργεί στις επίσημες γλώσσες, αλλά ότι υπάρχουν τεχνικές λύσεις που 
επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να στηρίζουν την πλατφόρμα με την 
ταχεία ανίχνευση, μετάφραση και αναφόρτωση τέτοιων συμβολών. 
 

Ο γενικός διευθυντής και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κλήθηκαν να προβούν σε πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τα ερωτήματα που 
είχαν υποβληθεί προηγουμένως και σχετικά με τις νέες παρατηρήσεις που διατύπωσαν τα 
μέλη της εκτελεστικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Έκαναν τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 

 όσον αφορά το ζήτημα της κατάχρησης, εφαρμόζονται διάφορα μέτρα. Η 
πολύγλωσση συντονιστική ομάδα θα παρακολουθεί τα τρολ, τις ψευδείς ειδήσεις 
και τη ρητορική μίσους. Ο συντονισμός θα γίνεται εκ των υστέρων με διαφανή 
τρόπο. Οι χρήστες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να επισημαίνουν οι ίδιοι τυχόν 
ακατάλληλο περιεχόμενο, και ένα σύστημα ποσοστώσεων των καθημερινών 
παρεμβάσεων θα μπορεί να εμποδίζει την αποσταθεροποίηση της πλατφόρμας από 
μποτ ή άλλες οργανωμένες εκστρατείες. Όσον αφορά την ταχύτητα αφαίρεσης 
περιεχομένου, ο στόχος θα είναι να πραγματοποιείται εντός λίγων ωρών και σε 
λιγότερο από μία ημέρα· 

 όσον αφορά την ανάλυση των συμβολών στην πλατφόρμα, η ανάλυση θα 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για την εξόρυξη κειμένου 
που έχει αναπτυχθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής. Με αυτόν τον 
τρόπο δεν θα υποκατασταθεί το ανθρώπινο στοιχείο, αλλά θα παρέχεται βοήθεια 
κατά το πρώτο στάδιο της αναγνώρισης, της διαλογής και της κατηγοριοποίησης 
των ιδεών και προτάσεων. Ως εκ τούτου, όλες οι εκδηλώσεις θα πρέπει να 
καταχωρίζονται και να αναφέρονται στην πλατφόρμα. Οι διοργανωτές εκδηλώσεων 
πρέπει να μετουσιώνουν τις συζητήσεις σε συγκεκριμένες ιδέες. Οι ιδέες αυτές θα 
μετασχηματίζονται στη συνέχεια σε προσβάσιμες εκθέσεις, οι οποίες θα 
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οριστικοποιούνται από την κοινή γραμματεία υπό την εποπτεία της εκτελεστικής 
επιτροπής. Οι εκθέσεις ανάλυσης των ιδεών και των εκδηλώσεων θα 
χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτούν τις συζητήσεις που διεξάγουν οι επιτροπές 
πολιτών και η Ολομέλεια· 

 όσον αφορά τις εθνικές εκδηλώσεις, αυτές θα αναφέρονται και θα προσδιορίζονται 
σαφώς και θα υπάρχει ειδικό σημείο επαφής που θα καθιστά δυνατή τη δημιουργία 
εκδηλώσεων· 

 όσον αφορά την κατάταξη των προβαλλόμενων συμβολών, ο αριθμός των ατόμων 
που διατυπώνουν και προσυπογράφουν παρατηρήσεις θα είναι ορατός, και σε 
τακτική βάση θα διατίθενται στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο σχετικά με 
τις συμβολές. Οι χρήστες θα έχουν επίσης στη διάθεσή τους άλλα μέσα για να 
παρακολουθούν τι συμβαίνει με τις συμβολές τους και να λαμβάνουν 
ανατροφοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω κοινοποιήσεων και ενημερωτικών δελτίων· 

 όσον αφορά την προβολή των εθνικών και θεσμικών εκδηλώσεων, θα υπάρχει ένα 
σύστημα κωδικοποίησης με χρώματα και ένα σημείο επαφής που θα καθιστά 
δυνατή τη δημιουργία εκδηλώσεων· 

 για όλες τις εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διοργανώνονται από 
άλλους εταίρους και ΜΚΟ, θα παρέχεται υποστήριξη από γραφείο βοήθειας, ενώ σε 
όλους τους διοργανωτές θα παρέχονται «εργαλειοθήκες» και συμβουλές για το τι 
πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. Ο λογότυπος των διοργανωτών μπορεί να 
συνυπάρχει με τον λογότυπο της Διάσκεψης, εφόσον η οπτική ταυτότητα της 
Διάσκεψης αναπαρίσταται πάντα με τον καθιερωμένο λογότυπο της Διάσκεψης· 

 όσον αφορά το ενδεχόμενο δικαίωμα προσφυγής κατά αποφάσεων των 
συντονιστών, σε περιπτώσεις ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα, το ζήτημα θα 
παραπέμπεται στην κοινή γραμματεία. 
 

Ο συμπρόεδρος κ. Guy Verhofstadt επισήμανε ότι οι περισσότερες από τις ανησυχίες που 
διατυπώθηκαν προηγουμένως είχαν ληφθεί υπόψη και ότι η πλατφόρμα μπορούσε να 
λάβει το πράσινο φως. Προέβλεψε ότι η εκτελεστική επιτροπή ενδεχομένως να πρέπει να 
ασχοληθεί με προβληματικά θέματα που θα ανακύψουν στο μέλλον, δεδομένου ότι το 
εργαλείο αποτελεί πρωτοποριακή «κινητήρια δύναμη» της Διάσκεψης. 

Η συμπρόεδρος κα Ana Paula Zacarias συμφώνησε ότι οι προσαρμογές κάλυψαν τις 
περισσότερες από τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν και ευχαρίστησε τη ΓΔ COMM για τις 
απαντήσεις της και τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε για την εξασφάλιση αυτού του 
χρήσιμου εργαλείου. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της έναρξης λειτουργίας αυτού του 
νέου εργαλείου στις 19 Απριλίου και το ενδεχόμενο εισαγωγής πιθανών προσαρμογών και 
αλλαγών μέχρι τότε, εφόσον απαιτείται. 

Η πρόεδρος κα Dubravka Šuica κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκτελεστική επιτροπή ήταν 
έτοιμη να εγκρίνει την πλατφόρμα. Η πρόεδρος προσέθεσε ότι η έναρξη λειτουργίας θα 
περιλαμβάνει συνέντευξη Τύπου που θα παρουσιάζει την πλατφόρμα, ενώ θα προηγηθεί 
κοινό άρθρο και εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης. 

 

Συμπέρασμα: 

Σε συνέχεια της εφαρμογής των προσαρμογών που ζήτησαν οι εκπρόσωποι κατά την 
τελευταία συνεδρίαση και μετά τις πρόσθετες διευκρινίσεις και απαντήσεις που έδωσαν 
οι υπηρεσίες της Επιτροπής, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε την πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη και της οπτικής ταυτότητας που 
συμφώνησαν οι υπηρεσίες επικοινωνίας των τριών θεσμικών οργάνων και ενέκρινε η 
κοινή γραμματεία, με σκοπό να τεθεί επίσημα σε λειτουργία στις 19 Απριλίου 2021. 
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2. Έγκριση των μεθόδων εργασίας της εκτελεστικής επιτροπής και παρουσίαση του 
εσωτερικού κανονισμού για τις Ολομέλειες της Διάσκεψης, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων πολιτών της ΕΕ 

Η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας κα Ana Paula Zacarias 
(συμπρόεδρος) προήδρευσε κατά την εξέταση του σημείου αυτού της ημερήσιας διάταξης. 
Η πρόεδρος υπογράμμισε ότι η κοινή δήλωση αποτελεί τη βάση του εσωτερικού 
κανονισμού και ότι ο εσωτερικός κανονισμός της Διάσκεψης θα περιλαμβάνει τρία 
συστατικά μέρη: τις μεθόδους εργασίας της εκτελεστικής επιτροπής, τη συμμετοχή των 
πολιτών (την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών) και 
την Ολομέλεια της Διάσκεψης. 

Η πρόεδρος παρουσίασε τα κυριότερα στοιχεία του κεφαλαίου σχετικά με τις μεθόδους 
εργασίας της εκτελεστικής επιτροπής (σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής, ρυθμίσεις 
εργασίας, κοινή γραμματεία, δυνατότητα πρόσληψης εμπειρογνωμόνων, σύγκληση 
συνεδριάσεων, χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων και ημερήσια διάταξη, τεκμηρίωση, 
διεξαγωγή συνεδριάσεων, διαφάνεια και τόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων). 

Η πρόεδρος ζήτησε, αφενός, να ληφθεί ταχέως απόφαση σχετικά με τον εσωτερικό 
κανονισμό, με την έγκριση των μεθόδων εργασίας της εκτελεστικής επιτροπής κατά την 
τρέχουσα συνεδρίαση, και, αφετέρου, να εξεταστούν τα άλλα δύο συστατικά μέρη κατά τις 
προσεχείς εβδομάδες, με σκοπό την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού στο σύνολό του 
το αργότερο έως τις 9 Μαΐου. 

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, τέθηκαν ερωτήματα, μεταξύ άλλων, όσον αφορά: 

 τη συμμετοχή και τον ρόλο των παρατηρητών στην εκτελεστική επιτροπή, ιδίως των 
κοινωνικών εταίρων, και την ενδεχόμενη πρόσκληση εκπροσώπων της 
οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής· 

 τη δυνατότητα των παρατηρητών να συμμετέχουν στις προπαρασκευαστικές 
εργασίες της εκτελεστικής επιτροπής· 

 τη δυνατότητα αντικατάστασης των εκπροσώπων ή παρατηρητών· 
 τη βάση για τα συμπεράσματα της Ολομέλειας της Διάσκεψης που θα καταρτίζει η 

εκτελεστική επιτροπή· 
 τις προθεσμίες για την αποστολή εγγράφων σχετικά με τις συνεδριάσεις της 

εκτελεστικής επιτροπής· 
 τον ρόλο των εμπειρογνωμόνων. 

Απαντώντας, η πρόεδρος υπογράμμισε ότι: 

 όσον αφορά τη συμμετοχή προσκεκλημένων παρατηρητών, η πρόεδρος 
επικαλέστηκε τη διατύπωση της κοινής δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να 
τροποποιηθεί στις μεθόδους εργασίας, αλλά σημείωσε ότι στην πράξη η 
εκτελεστική επιτροπή θα έχει ως στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής και 
συμμετοχική και, κατ’ αρχήν, να συνεχίσει την πρακτική που ακολουθείται μέχρι 
στιγμής όσον αφορά την πρόσκληση παρατηρητών από την Επιτροπή των 
Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και από 
κοινωνικούς εταίρους σε όλες τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής· 

 οι συμπρόεδροι προετοιμάζουν τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής. Όταν 
είναι αναγκαίο, θα απευθύνονται σε μόνιμους και προσκεκλημένους παρατηρητές 
για τη συμβολή τους ή τη συμμετοχή τους στη συζήτηση· 

 σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επιστολή πρόσκλησης των τριών προέδρων 
στην πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, ούτε οι εκπρόσωποι ούτε οι 
παρατηρητές μπορούν να αντικαθίστανται. Σε πνεύμα συμβιβασμού, εάν δεν 
μπορούν να παραστούν, κάποιος άλλος μπορεί να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση 
στη θέση τους, αλλά μόνο ως ακροατής· 
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 η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην εκτελεστική 
επιτροπή δεν προβλέπεται στην κοινή δήλωση. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εκπροσωπούνται στην Ολομέλεια της Διάσκεψης· 

 τα έγγραφα θα αποστέλλονται δύο εργάσιμες ημέρες νωρίτερα· 
 οι μέθοδοι εργασίας προβλέπουν τη δυνατότητα πρόσληψης και πρόσκλησης 

εμπειρογνωμόνων. Το ζήτημα αυτό θα εξεταστεί ιδίως στο πλαίσιο της οργάνωσης 
των ομάδων πολιτών· 

 οι ερωτήσεις σχετικά με τα συμπεράσματα της Ολομέλειας της Διάσκεψης θα 
πρέπει να εξετασθούν στο κεφάλαιο που αφορά τους κανόνες σχετικά με την 
Ολομέλεια της Διάσκεψης. 
 

Συμπέρασμα: 

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο μεθόδων εργασίας της εκτελεστικής 
επιτροπής όπως προτάθηκε από τους συμπροέδρους χωρίς αλλαγές. 

 

Στο δεύτερο μέρος του ίδιου σημείου της ημερήσιας διάταξης, ο συμπρόεδρος κ. Guy 
Verhofstadt παρουσίασε την πρότασή του σχετικά με τα άλλα συστατικά μέρη του 
εσωτερικού κανονισμού, και συγκεκριμένα την Ολομέλεια της Διάσκεψης και τη συμμετοχή 
των πολιτών (ομάδες πολιτών και ψηφιακή πλατφόρμα). Περιέγραψε τα κύρια στοιχεία της 
πρότασης αυτής όσον αφορά τις αρχές της Διάσκεψης, τις εκδηλώσεις πολιτών και τις 
ομάδες πολιτών, τον μηχανισμό ανατροφοδότησης, τη συμμετοχή των νέων, την ψηφιακή 
πλατφόρμα, τη σύνθεση και τη διοργάνωση της Ολομέλειας της Διάσκεψης, τη διαφάνεια 
και την παρουσίαση των συμπερασμάτων. 

Όσον αφορά τις ομάδες πολιτών, πρότεινε να καθορίζονται μόνο οι βασικές αρχές στον 
εσωτερικό κανονισμό, η δε ακριβής πρακτική οργάνωση θα μπορούσε να συμπεριληφθεί 
σε εύθετο χρόνο σε χωριστό έγγραφο. 

Οι συμπρόεδροι κα Ana Paula Zacarias και κα Dubravka Šuica ευχαρίστησαν τον 
συμπρόεδρο κ. Guy Verhofstadt για την πρότασή του, η οποία θα πρέπει να συζητηθεί και 
να εξεταστεί περαιτέρω μαζί με άλλες εισηγήσεις εκπροσώπων και παρατηρητών. Η κα Ana 
Paula Zacarias υπενθύμισε επίσης ότι η κοινή δήλωση αποτελεί τη βάση του εσωτερικού 
κανονισμού και υπογράμμισε την έκκληση για «ελαστική δομή διακυβέρνησης». Οι 
συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις, τις παρατηρήσεις και τις ιδέες τους 
κατά τη συζήτηση που ακολούθησε και να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους γραπτώς τις 
επόμενες ημέρες, ώστε να μπορέσουν οι συμπρόεδροι να εκπονήσουν κοινή πρόταση που 
θα υποβληθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής. 

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, τέθηκαν ερωτήματα, μεταξύ άλλων, όσον αφορά: 

 το μέγεθος και τη σύνθεση της Ολομέλειας της Διάσκεψης και των συνιστωσών της· 
 τον ρόλο της Ολομέλειας της Διάσκεψης και τα συμπεράσματά της· 
 τη σύνθεση και την επιλογή των ομάδων ευρωπαίων πολιτών· 
 τη σύνδεση μεταξύ των συμβολών που λαμβάνονται μέσω της ψηφιακής 

πλατφόρμας και των ημερήσιων διατάξεων των συνεδριάσεων των ομάδων πολιτών 
και της Ολομέλειας· 

 τη συμμετοχή υποψήφιων χωρών και άλλων κρατών που έχουν στενή σχέση με την 
ΕΕ· 
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 το χρονοδιάγραμμα της Διάσκεψης, λαμβανομένης υπόψη της πανδημίας Covid-19· 

Απαντώντας, η πρόεδρος κα Ana Paula Zacarias ζήτησε μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα 

καταστήσει δυνατή την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού έως τις 9 Μαΐου το αργότερο 

και υπενθύμισε ότι οι πολίτες βρίσκονται στον πυρήνα της Διάσκεψης. 

 

Συμπέρασμα: 

Όσον αφορά τον εσωτερικό κανονισμό της Διάσκεψης, ο συμπρόεδρος κ. Guy 

Verhofstadt παρουσίασε την πρότασή του. Με βάση τη συζήτηση που ακολούθησε και τις 

αναμενόμενες γραπτές εισηγήσεις των εκπροσώπων και παρατηρητών της εκτελεστικής 

επιτροπής, η κοινή γραμματεία θα καταρτίσει σχέδιο κειμένου του εσωτερικού 

κανονισμού της Διάσκεψης και θα το υποβάλει στους συμπροέδρους με σκοπό την 

υποβολή κοινής πρότασης των συμπροέδρων κατά την επόμενη συνεδρίαση της 

εκτελεστικής επιτροπής και την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού το αργότερο έως τις 

9 Μαΐου. 

 

 

3. Εκδήλωση της 9ης Μαΐου 

Ο βουλευτής του ΕΚ κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) προήδρευσε κατά την εξέταση του 

σημείου αυτού της ημερήσιας διάταξης και υπογράμμισε τις κύριες πτυχές των εγκαινίων 

της Διάσκεψης στις 9 Μαΐου: 

 η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο· 

 θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή (και θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες), ώστε 

να είναι μια σύγχρονη, δυναμική και πρωτότυπη εκδήλωση για τους θεατές· 

 οι αντίστοιχες υπηρεσίες επικοινωνίας των τριών θεσμικών οργάνων θα 

υποβάλουν, μέσω της κοινής γραμματείας, πρόταση κατά την προσεχή συνεδρίαση 

της εκτελεστικής επιτροπής. 

 

 

Συμπέρασμα: 

Οι υπηρεσίες επικοινωνίας των τριών θεσμικών οργάνων είναι επιφορτισμένες με την 

κατάρτιση κοινής πρότασης για τα εγκαίνια της Διάσκεψης στις 9 Μαΐου 2021 και με την 

υποβολή της, μέσω της κοινής γραμματείας, στους συμπροέδρους, με σκοπό την έγκριση 

σχεδίου προγράμματος κατά την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής. 
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Ο πρόεδρος επισήμανε ότι πρέπει να προγραμματιστεί συνεδρίαση της εκτελεστικής 

επιτροπής πριν από την έναρξη λειτουργίας της Διάσκεψης με σκοπό την έγκριση του 

εσωτερικού κανονισμού και του χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων. Η επόμενη 

συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου1. 

 

Συμπέρασμα: Η επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί 

στις 22 Απριλίου. 

 

Ο βουλευτής του ΕΚ κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος) κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: Eva-Maria Poptcheva, μέλος της κοινής 

γραμματείας 

  

                                                           
1 Όπως συμφωνήθηκε από τους συμπροέδρους. 
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