Επικαιροποίηση 20-05-2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ των πρακτικών ρυθμίσεων για τη διοργάνωση των ομάδων
ευρωπαίων πολιτών
της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης
Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα βασιστεί σε ένα μίγμα διαδικτυακών και μη διαδικτυακών
εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές αρχές, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες, ενώ τα αποτελέσματά τους
θα συγκεντρωθούν, θα αναλυθούν και θα δημοσιευτούν στην ψηφιακή πλατφόρμα. Κεντρικό στοιχείο
της Διάσκεψης θα είναι οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών, που θα οργανωθούν γύρω από τα κύρια
θέματα της Διάσκεψης. Ορισμένες τυχαία επιλεγμένες ομάδες, αντιπροσωπευτικές της κοινωνιολογικής
πολυμορφίας της ΕΕ, οι οποίες θα οργανωθούν σε διάφορες συνεδριάσεις διαβούλευσης, θα
υποβάλουν ιδέες και συστάσεις που θα τροφοδοτήσουν τις συνολικές διαβουλεύσεις της Διάσκεψης,
ιδίως στις Ολομέλειες, και εν τέλει την έκθεση σχετικά με τα τελικά της αποτελέσματα.
1. Τυχαία επιλογή πολιτών, αντιπροσωπευτική της κοινωνιολογικής πολυμορφίας της ΕΕ


Για να διασφαλιστεί η πολυμορφία με την εφαρμογή αξιόπιστης μεθοδολογίας, η οποία θα βασίζεται
πλέον σε στοιχεία προερχόμενα από πολυάριθμες εμπειρίες συνελεύσεων πολιτών σε τοπικό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πολίτες που θα συμμετάσχουν θα επιλέγονται τυχαία, με στόχο να
συγκροτηθούν αντιπροσωπευτικές «ομάδες» της κοινωνιολογικής πολυμορφίας της ΕΕ (διαφορετικές
ομάδες εκπροσωπούμενες βάσει πέντε κριτηρίων: ιθαγένεια, αστικό/αγροτικό περιβάλλον,
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, φύλο και ηλικία).



Η επιλογή θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του πληθυσμού (μόνο για πολίτες της ΕΕ). Η
ενημέρωση θα γίνεται τηλεφωνικά (μέσω γεννήτριας τυχαίων αριθμών τηλεφώνου - για σταθερά και
κινητά τηλέφωνα) σε επιμέρους γύρους προκειμένου να εξηγηθεί ο σκοπός και να ληφθεί η
συγκατάθεση των προσκαλούμενων πολιτών. Εάν συμφωνήσουν, θα λάβουν επιστολή ανάθεσης
εντολής στην οποία θα εξηγείται επακριβώς τι αναμένεται από αυτούς, ενώ θα παρέχεται
επαγγελματική υποστήριξη και καθοδήγηση καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας.



Κάθε ομάδα ευρωπαίων πολιτών θα αποτελείται από 200 πολίτες προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία
μεταξύ της πολυμορφίας (που διευκολύνεται όταν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος) και της ομαλής
διαδικασίας διαβούλευσης (δεδομένου ότι επιτυγχάνεται βέλτιστο έργο μέσω συνδυασμού
συνεδριάσεων της Ολομέλειας και ομάδων εργασίας), καθώς και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η
φθίνουσα αναλογικότητα που εφαρμόζεται στη σύνθεση του ΕΚ.



Δεδομένου ότι στόχος της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη
νεολαία, το ένα τρίτο των πολιτών που απαρτίζουν μια ομάδα πολιτών θα είναι ηλικίας μεταξύ 16 και
25 ετών. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος μεταξύ αυτής της ομάδας νέων και της
δραστηριότητας για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία.



Η παράμετρος της τυχαίας επιλογής θα πρέπει να οδηγήσει στη συμμετοχή ευρέος φάσματος πολιτών,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν ασχολούνται συνήθως με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ως εκ
τούτου, η επιλογή θα ακολουθήσει μια μεθοδολογία που θα διασφαλίζει τη δέουσα συμμετοχή των
προσκαλούμενων πολιτών, με τη βοήθεια επαγγελματιών και καλά καταρτισμένων ομάδων. Η
Επιτροπή έχει υπογράψει σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης για την πραγματοποίηση της εν λόγω τυχαίας
επιλογής συμμετεχόντων. Θα υποστηριχτούν επίσης στις διαδικασίες αυτές από τους παρόχους που
είναι υπεύθυνοι για τη «μεθοδολογία» (βλ. κατωτέρω).
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2. Σχεδιασμός και μεθοδολογία


Θα υπάρχουν τέσσερις ομάδες ευρωπαίων πολιτών.



Τα θέματα προς συζήτηση για κάθε ομάδα βασίζονται στα θέματα της πολύγλωσσης ψηφιακής
πλατφόρμας και θα ομαδοποιηθούν με αυτό τον τρόπο:
1) Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια·
2) Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία·
3) Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, θέσεις εργασίας/εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός,
αθλητισμός/ψηφιακός μετασχηματισμός·
4) Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση·



Οι ομάδες θα λαμβάνουν υπόψη τις συμβολές που θα συλλέγονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης μέσω της
πλατφόρμας και θα διατυπώνουν συστάσεις προς την Ένωση για τις επακολουθητικές ενέργειες, οι
οποίες θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι ομάδες
πολιτών πρέπει να διαρθρωθούν γύρω από τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν κατά τη Διάσκεψη. Οι
ομάδες ευρωπαίων πολιτών θα ενημερώνονται επίσης για τυχόν συστάσεις εκ μέρους των εθνικών
επιτροπών πολιτών.



Μια αυστηρή μεθοδολογία και ένα σαφές πρωτόκολλο διαβούλευσης, που θα έχουν προκύψει από τις
πολυάριθμες πλέον εμπειρίες των συνελεύσεων πολιτών, με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων,
διαμεσολαβητών και ελεγκτών γεγονότων, θα καθοδηγήσουν τους συμμετέχοντες προς την κατεύθυνση
της σταδιακής μείωσης των θεμάτων και της έκδοσης μιας σειράς συστάσεων συλλογικού σχεδιασμού
και συγκυριότητας. Οι ομάδες θα μπορούν να συνοδεύονται από ανεξάρτητες συμβουλευτικές ομάδες,
αποτελούμενες από διάφορους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Θα τεθεί στη διάθεση των
ομάδων κατάλογος εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων μερών ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τους
επιλέγουν ανάλογα με τα θέματα και τις ειδικές ανάγκες τους.



Για να πειστούν οι πολίτες να συμμετάσχουν, ιδίως όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με δημόσιες υποθέσεις,
είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί μια σαφής αφήγηση ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν το σκοπό της
συμμετοχής τους και το είδος της δέσμευσης που αναμένεται από αυτούς. Αυτό θα αποτελεί το
περιεχόμενο της «επιστολής για την ανάθεση εντολής» προς τους πολίτες, όπου θα περιγράφεται
λεπτομερώς ο σκοπός των ομάδων και η δέσμευση για παρακολούθηση, με βάση την κοινή δήλωση.



Οι συμπρόεδροι θα ενημερώνουν εκ των προτέρων το εκτελεστικό συμβούλιο σχετικά με την εκπόνηση
των πρακτικών ρυθμίσεων για τη διοργάνωση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών.

3. Γλώσσες, χρονοδιάγραμμα και τόπος


Εκτός από το αναγκαίο διάστημα για την προετοιμασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την
ανατροφοδότηση, οι ομάδες θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον τρεις συνεδριάσεις διαβούλευσης
ελάχιστης διάρκειας δύο ημερών, καθώς και τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις δια ζώσης, εφόσον το
επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες.



Τον Ιούνιο, έχει προγραμματιστεί μια εκδήλωση πολιτών σε υβριδική μορφή. Το 2022, θα
διοργανωθεί μια τελική εκδήλωση ανατροφοδότησης των ομάδων σχετικά με τις επακολουθητικές
ενέργειες.
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Όλες οι ομάδες θα απασχοληθούν κατά την ίδια συνολική περίοδο, ήτοι από το φθινόπωρο του
2021 έως την άνοιξη του 2022. Για υλικοτεχνικούς λόγους, οι συνεδριάσεις όλων των ομάδων δεν
θα πραγματοποιούνται την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου, οι ομάδες θα παρουσιάσουν
τα συμπεράσματά τους σε διαφορετικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας (δύο ομάδες θα
παρουσιάσουν τις συστάσεις τους στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο και δύο τον Ιανουάριο).



Οι ομάδες θα είναι πολύγλωσσες (24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στις ολομέλειες των ομάδων και οι
γλώσσες που είναι απαραίτητες στις ομάδες εργασίας).



Η σύναψη σύμβασης με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών θα συμβάλει στο σχεδιασμό της
μεθοδολογίας των εν λόγω ομάδων, θα τις συντονίσει και θα τις διευκολύνει, ενώ θα οργανώσει
την υλικοτεχνική τους υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας παροχής διερμηνείας.
Ωστόσο, οι εν λόγω ομάδες πολιτών θα συντονίζονται και θα εποπτεύονται εξ ολοκλήρου από την
κοινή γραμματεία και το εκτελεστικό συμβούλιο της Διάσκεψης.



Οι δια ζώσης συνεδριάσεις των ομάδων θα πραγματοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού, σε
διαφορετικούς τόπους, όπως το Στρασβούργο, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες στο σύνολο της
Ένωσης. Οι διαδικτυακές συνεδρίες ενδέχεται να προτιμηθούν εάν συνεχιστεί η τρέχουσα
κατάσταση της πανδημίας Covid-19.



Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας των ομάδων θα μπορούσαν να μεταδίδονται ζωντανά, ενώ τα
έγγραφα των συζητήσεων και των διαβουλεύσεών τους θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μέσω της
πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. Θα υπάρχει επίσης ειδικό τμήμα για τις ομάδες στην
πλατφόρμα, το οποίο θα χρησιμοποιείται επίσης για σκοπούς επικοινωνίας και διαβούλευσης.
4. Αποτελέσματα των ομάδων και συμβολή τους στην ολομέλεια της Διάσκεψης



Οι συστάσεις των ομάδων θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης, θα τροφοδοτήσουν την
τελική έκθεση της Διάσκεψης και θα αποτελέσουν μέρος των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης, με
βάση τις οποίες τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα οργανώσουν τις επακολουθητικές ενέργειες,
σύμφωνα με την κοινή δήλωση.



Οι ομάδες πολιτών θα πρέπει να προβλέπουν επαρκή συνεργασία με την Ολομέλεια της
Διάσκεψης καθώς και με άλλες σχετικές συμβολές πολιτών, ιδίως στο πλαίσιο της πολύγλωσσης
ψηφιακής πλατφόρμας της Διάσκεψης, που θα αποτελεί τον κύριο κόμβο για τη συλλογή όλων των
δεδομένων της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και την ανάλυσή τους με σκοπό την εκπόνηση
τακτικών εκθέσεων.



Αντιπροσωπείες των πολιτών από κάθε ομάδα θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της
Ολομέλειας. Είκοσι (20) εκπρόσωποι, από κάθε ομάδα ευρωπαίων πολιτών, εκ των οποίων
τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι νέες και νέοι κάτω των 25 ετών, θα συμμετέχουν στις
συνεδριάσεις της Ολομέλειας, θα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των συζητήσεών τους και θα τα
συζητούν με άλλους συμμετέχοντες. Οι εν λόγω εκπρόσωποι των ομάδων θα παρίστανται στις
συνεδριάσεις Ολομέλειας της Διάσκεψης.


Οι ομάδες θα εκπονήσουν ειδική ανάλυση/έκθεση με βάση τις αρχικές ιδέες των πολιτών, όπως
διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των ομάδων. Εκεί θα περιέχονται οι τελικές συστάσεις, αλλά και
λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου των συζητήσεων των ομάδων, θα περιλαμβάνεται
επίσης η επιχειρηματολογία και οι συζητήσεις καθώς και τα διάφορα στάδια των διαβουλεύσεων
που οδήγησαν σε αυτές. Οι εκθέσεις θα εκπονούνται από τους παρόχους υπηρεσιών που είναι
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υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και τη διαμεσολάβηση και θα εγκρίνονται από τις αντίστοιχες ομάδες,
προτού δημοσιοποιηθούν μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας.


Θα υποβληθεί επίσης ερωτηματολόγιο στην αρχή και στο τέλος της διαδικασίας για την αξιολόγηση
της πολυμορφίας των ομάδων, του βαθμού ικανοποίησης από τη διαδικασία και της καμπύλης
μάθησης που ενδεχομένως έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο των μεθόδων διαβούλευσης των ομάδων.



Εκτός από τη συνεδρίαση ανατροφοδότησης, οι συμμετέχοντες στις ομάδες θα ενημερώνονται
σχετικά με τη διαδικασία και την παρακολούθηση απευθείας και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας,
μέσω τακτικών ενημερωτικών δελτίων και ειδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

