
Εσωτερικός κανονισμός της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

Κοινές αρχές

Άρθρο 1

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός θεσπίζεται σύμφωνα με την κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το

μέλλον της Ευρώπης, η οποία θέτει τα θεμέλια και τις αρχές της Διάσκεψης.

Η Διάσκεψη είναι μια άσκηση εστιασμένη στους πολίτες, από τη βάση προς την κορυφή, ώστε οι Ευρωπαίοι

να μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους σχετικά με το τι αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευρωπαίοι πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και από όλες τις γωνιές της Ένωσης θα μπορούν να

συμμετάσχουν, και οι νέοι Ευρωπαίοι θα παίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού

εγχειρήματος.

Η Διάσκεψη τελεί υπό την εξουσία των τριών θεσμικών οργάνων, που αντιπροσωπεύονται από τον Πρόεδρο

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

οι οποίοι δρουν ως Κοινή Προεδρία της.

Μια ελαστική δομή διακυβέρνησης θα βοηθά στην καθοδήγηση της Διάσκεψης. Θα διασφαλίζει την ισότιμη

εκπροσώπηση των τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και θα έχει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε

όλα τα συστατικά της μέρη.

Η Διάσκεψη, η διακυβέρνησή της και οι εκδηλώσεις που οργανώνονται στο πλαίσιό της βασίζονται στις

αξίες της ΕΕ, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι συμμετοχικές, ανοιχτές και διαφανείς.

Η Διάσκεψη είναι εύκολα αναγνωρίσιμη μέσω συγκεκριμένης ταυτότητας και του Χάρτη της Διάσκεψης.

Ο Χάρτης είναι το σύνολο κοινών αρχών και κριτηρίων, αποτυπώνει τις αξίες της ΕΕ και θα πρέπει να

τηρείται από τους διοργανωτές εκδηλώσεων καθώς και από τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη.

Ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης θα διασφαλίζει ότι οι ιδέες που διατυπώνονται κατά τις εκδηλώσεις της

Διάσκεψης καταλήγουν σε συγκεκριμένες συστάσεις για ενωσιακή δράση.



Πεδίο εργασιών

Άρθρο 2

Στόχος της Διάσκεψης είναι να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφράζουν την άποψή τους για τα

θέματα που τους αφορούν.

Το εύρος εργασιών της Διάσκεψης θα πρέπει να αφορά τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι

αρμόδια να αναλαμβάνει δράση ή στους οποίους η δράση της ΕΕ αναμένεται να ωφελήσει τους Ευρωπαίους

πολίτες.

Αντανακλώντας το στρατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τις πολιτικές κατευθυντήριες

γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2019-2024 και τις προκλήσεις λόγω της πανδημίας

COVID-19, οι συζητήσεις θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων:

την οικοδόμηση μιας υγιούς ηπείρου, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών

προκλήσεων, μια οικονομία προς όφελος των ανθρώπων, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και

αξίες, συμπεριλαμβανομένου του κράτους δικαίου, τις μεταναστευτικές προκλήσεις, την ασφάλεια, τον ρόλο

της ΕΕ διεθνώς, τα δημοκρατικά θεμέλια της Ένωσης, καθώς και τον τρόπο ενίσχυσης των δημοκρατικών

διαδικασιών που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συζητήσεις μπορούν να καλύπτουν και οριζόντια

θέματα που σχετίζονται με την ικανότητα της ΕΕ να υλοποιεί τις προτεραιότητες των πολιτικών, όπως η

καλύτερη νομοθεσία, η εφαρμογή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η εφαρμογή και η υλοποίηση

του κεκτημένου και η διαφάνεια.

Οι πολίτες είναι ελεύθεροι να θέτουν επιπρόσθετα θέματα που τους απασχολούν.

Συμμετοχή των πολιτών

Άρθρο 3

Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα

Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί τον κύριο κόμβο για τις συμβολές και την ενημέρωση των

πολιτών σχετικά με τα διάφορα μέρη της Διάσκεψης, το αποθετήριο όλων των εισηγήσεων και εγγράφων,

ένα διαδραστικό εργαλείο για την ανταλλαγή και τη συζήτηση ιδεών και τον κόμβο συγκέντρωσης στοιχείων

από την πληθώρα εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Διάσκεψης. Τα στοιχεία από τις

συμβολές που υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι πολίτες και από όλες τις σχετικές με τη Διάσκεψη εκδηλώσεις θα

συλλέγονται, θα αναλύονται, θα ελέγχονται και θα δημοσιεύονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας,

διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη διαφάνεια.

Η πλατφόρμα είναι ανοικτή απευθείας στους πολίτες, την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους

και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στις δημόσιες αρχές σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και

τοπικό επίπεδο, εφόσον προσυπογράφουν και τηρούν τον Χάρτη της Διάσκεψης. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή

όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών και διαφόρων ομάδων με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία.

Ο συντονισμός της πλατφόρμας θα τελεί υπό την εποπτεία της κοινής γραμματείας που ενεργεί εξ ονόματος

της εκτελεστικής επιτροπής.



Άρθρο 4

Εκδηλώσεις της Διάσκεψης

Οι εκδηλώσεις μπορούν να διοργανώνονται με ποικίλες μορφές (συμπεριλαμβανομένων ομάδων πολιτών σε

εθνικό και ενωσιακό επίπεδο) από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, τα κράτη μέλη ή άλλους

φορείς (για παράδειγμα, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, κοινωνικούς

εταίρους, πολίτες) υπό την αιγίδα της

Διάσκεψης και σύμφωνα με τον Χάρτη της Διάσκεψης, με σκοπό να προσεγγίσουν ένα όσο το δυνατόν

ευρύτερο ακροατήριο. Τα αποτελέσματα τέτοιων εκδηλώσεων δημοσιεύονται στην πλατφόρμα.

Οι συνδεόμενες με τη Διάσκεψη εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις με φυσική ή ψηφιακή παρουσία ή σε

υβριδική μορφή μπορούν να διοργανώνονται σε διαφορετικά επίπεδα, μεταξύ άλλων σε ευρωπαϊκό, εθνικό,

διεθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών

εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών1. Η συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να

έχει ως στόχο να αντανακλά την πολυμορφία της Ευρώπης.

Άρθρο 5

Ομάδες ευρωπαίων πολιτών

Θα συσταθούν ομάδες ευρωπαίων πολιτών. Κάθε ομάδα αποτελείται από έναν ορισμένο αριθμό πολιτών

ώστε να εξασφαλίζεται ότι συμμετέχουν τουλάχιστον δύο πολίτες διαφορετικού φύλου από κάθε κράτος

μέλος και ότι λαμβάνεται υπόψη η αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας που εφαρμόζεται στη σύνθεση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι πολίτες επιλέγονται τυχαία και είναι αντιπροσωπευτικοί της κοινωνιολογικής

ποικιλομορφίας της ΕΕ, όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, το

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και/ή το επίπεδο εκπαίδευσης των πολιτών. Σε κάθε ομάδα πολιτών το ένα

τρίτο των μελών αποτελείται από νέους και νέες κάτω των 25 ετών.

Οι ομάδες αυτές, επιπλέον του χρόνου που θα πρέπει να αφιερώνουν για την προετοιμασία, την ανταλλαγή

πληροφοριών και την ανατροφοδότηση, συνέρχονται σε συνεδριάσεις διαβούλευσης, σε διάφορους τόπους,

και ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα με βάση το πεδίο εργασιών που περιγράφεται στο άρθρο 2 και τις

συμβολές των πολιτών στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Εκπρόσωποι από κάθε ομάδα ευρωπαίων πολιτών, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι νέες και

νέοι κάτω των 25 ετών, συμμετέχουν στην Ολομέλεια, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των συζητήσεών τους

και τα συζητούν με άλλους συμμετέχοντες.

Οι ομάδες λαμβάνουν υπόψη τις συμβολές που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης μέσω της

ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας στοιχεία στην Ολομέλεια της Διάσκεψης με τη διατύπωση σειράς

συστάσεων, ώστε η Ένωση να προβαίνει σε επακολουθητικές ενέργειες.

Οι συμπρόεδροι της εκτελεστικής επιτροπής καθορίζουν από κοινού τις πρακτικές οργανωτικές ρυθμίσεις για

τις ομάδες πολιτών της Διάσκεψης, σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες και την κοινή δήλωση, και

ενημερώνουν εκ των προτέρων την εκτελεστική επιτροπή.

1� �  � � � � � � � � � � �  � � � � � � � �  � � � � � �  � �  � � � � � � � �  � �  � � � � � � � � � �  � �  � � � � � � � � � � � �  � � �  � � � � � �  � � �
� � � � � � � � � �  � � �  � � � � � � � � � .



Διακυβέρνηση της Διάσκεψης

Εκτελεστική επιτροπή

Άρθρο 6

Σύνθεση

Στην εκτελεστική επιτροπή έχουν ίση εκπροσώπηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τρεις εκπροσώπους και μέχρι τέσσερις παρατηρητές για κάθε όργανο.

Η προεδρική Τρόικα της COSAC συμμετέχει ως μόνιμος παρατηρητής.

Μπορούν επίσης να καλούνται ως παρατηρητές η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική

και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ και οι κοινωνικοί εταίροι,

εφόσον ενδείκνυται2.

Άρθρο 7

Καθήκοντα και μέθοδοι εργασίας3

Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει για όλα τα θέματα των οποίων επιλαμβάνεται με συναίνεση των εννέα

εκπροσώπων.

Η εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη να λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά τις εργασίες της Διάσκεψης

(Ολομέλειες, ομάδες πολιτών και πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα), τις διαδικασίες και τις εκδηλώσεις της,

να επιτηρεί τη Διάσκεψη καθώς εξελίσσεται και να προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της

Διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων των συμβολών των πολιτών και των επακολουθητικών τους ενεργειών.

Η εκτελεστική επιτροπή συμφωνεί όσον αφορά σύνολο κοινών αρχών και ελάχιστων κριτηρίων που

αποτυπώνουν τις αξίες της ΕΕ («Χάρτης της Διάσκεψης») και βάσει των οποίων θα διοργανώνονται

εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Διάσκεψης, και όσον αφορά ρυθμίσεις για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με

τα αποτελέσματα των διαφόρων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης, καθώς

και τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης.

Η εκτελεστική επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στην Κοινή Προεδρία (Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Πρόεδρο του Συμβουλίου και Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Απαιτείται να παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 των εκπροσώπων κάθε συνιστώσας της εκτελεστικής επιτροπής

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή), προκειμένου η εκτελεστική επιτροπή να 

είναι σε θέση να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις. Οι συμπρόεδροι διαπιστώνουν την ύπαρξη απαρτίας. 

Οι μόνιμοι παρατηρητές και οι προσκεκλημένοι παρατηρητές δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της 

2� Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι αποτελούνται από τις ακόλουθες οντότητες: Business Europe, Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ), SGI Europe και SME United.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα προσκαλούνται στις Ολομέλειες της Διάσκεψης.

3� Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να προβλεφθεί στον εσωτερικό κανονισμό της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης η κατάρτιση και δημοσίευση εκθέσεων μετά από κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας.



απαρτίας.

Η εκτελεστική επιτροπή συντάσσει και δημοσιεύει τα συμπεράσματα της Ολομέλειας της Διάσκεψης και

υποβάλλει τα τελικά αποτελέσματα της Διάσκεψης σε έκθεση προς την Κοινή Προεδρία και τα τρία θεσμικά

όργανα.

Άρθρο 8

Κοινή γραμματεία

Η κοινή γραμματεία, η οποία απαρτίζεται από ίσο αριθμό υπαλλήλων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη

Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνει, υπό την εποπτεία της

εκτελεστικής επιτροπής, όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της εκτελεστικής

επιτροπής και επικουρεί τους εκπροσώπους καθώς και τους παρατηρητές της εκτελεστικής επιτροπής

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Οι συνεπικεφαλής της κοινής γραμματείας παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής.

Η κοινή γραμματεία υποστηρίζει την οργάνωση και τις διαδικασίες της Ολομέλειας της Διάσκεψης και των

ομάδων ευρωπαίων πολιτών.

Η κοινή γραμματεία επικουρεί την εκτελεστική επιτροπή για τη διασφάλιση της καλής οργάνωσης και

διεξαγωγής της Ολομέλειας της Διάσκεψης.

Η κοινή γραμματεία ενεργεί ανεξάρτητα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 9

Εμπειρογνώμονες

Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες και να τους προσκαλεί να

συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης, ιδίως στις

ομάδες πολιτών.

Άρθρο 10

Σύγκληση συνεδριάσεων

Η εκτελεστική επιτροπή συγκαλείται από τους συμπροέδρους.

Άρθρο 11

Χρονοδιάγραμμα και ημερήσια διάταξη

Οι συμπρόεδροι καταρτίζουν το προσωρινό χρονοδιάγραμμα και τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων

και τις υποβάλλουν στην εκτελεστική επιτροπή προς έγκριση κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης.



Άρθρο 12

Έγγραφα

Η σύγκληση και προσωρινή ημερήσια διάταξη συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής και κάθε άλλο

έγγραφο σχετικό με την εκάστοτε συνεδρίαση, αποστέλλονται από την κοινή γραμματεία για λογαριασμό των

συμπροέδρων στα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και στους παρατηρητές, το αργότερο δύο εργάσιμες

ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά σε εξαιρετικά

επείγουσες περιπτώσεις.

Κάθε εκπρόσωπος της εκτελεστικής επιτροπής ή κάθε παρατηρητής μπορεί να απευθύνει γραπτή εισήγηση

στην εκτελεστική επιτροπή. Οι γραπτές εισηγήσεις διανέμονται από την κοινή γραμματεία στους άλλους

εκπροσώπους της εκτελεστικής επιτροπής και στους παρατηρητές.

Οι συνοπτικές εκθέσεις των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής εκπονούνται από την κοινή

γραμματεία και εγκρίνονται από τους συμπροέδρους της εκτελεστικής επιτροπής, κατά περίπτωση με γραπτή

συμφωνία. Οι συνοπτικές εκθέσεις διαβιβάζονται από την κοινή γραμματεία στους εκπροσώπους και τους

παρατηρητές της εκάστοτε συνεδρίασης και στην Κοινή Προεδρία.

Όταν η εκτελεστική επιτροπή εκδίδει εκθέσεις, η λέξη «έκθεση» πρέπει να περιέχεται στον τίτλο. Η κοινή

γραμματεία καταχωρίζει όλες τις εκθέσεις με αύξοντα αριθμό και με αναφορά της ημερομηνίας έγκρισής

τους με σκοπό τη δημοσίευσή τους στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Άρθρο 13

Διεξαγωγή των συνεδριάσεων

Στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής προεδρεύουν από κοινού οι συμπρόεδροι. Πριν από κάθε

συνεδρίαση και προκειμένου να διασφαλίζεται η μεταξύ τους ισότητα, οι συμπρόεδροι συμφωνούν ως προς

τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστούν την άσκηση της προεδρίας.

Οι συμπρόεδροι της συνεδρίασης φροντίζουν για την καλή διεξαγωγή των συζητήσεων και μπορούν να

λαμβάνουν κάθε μέτρο που ενδεχομένως διευκολύνει τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου, όπως

π.χ. η οργάνωση της σειράς εξέτασης των σημείων, ο περιορισμός του χρόνου ομιλίας και ο καθορισμός της

σειράς των παρεμβάσεων των ομιλητών.

Κατόπιν πρότασης των συμπροέδρων, η εκτελεστική επιτροπή μπορεί κατ’ εξαίρεση να αποφασίσει να

καλέσει άλλα πρόσωπα να παραστούν στη συζήτηση σχετικά με σημείο της ημερήσιας διάταξης μιας

συνεδρίασης. Οι συμπρόεδροι αποφασίζουν ποια μέλη του προσωπικού, πέραν των μελών της κοινής

γραμματείας, μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της.

Άρθρο 14

Διαφάνεια

Οι προσωρινές ημερήσιες διατάξεις δημοσιοποιούνται πριν από τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Το συνοπτικό σημείωμα ή άλλα έγγραφα που η εκτελεστική επιτροπή ενδεχομένως θεωρεί απαραίτητα

δημοσιοποιούνται στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα μετά τη συνεδρίαση.



Άρθρο 15

Τόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων

Η εκτελεστική επιτροπή συνέρχεται στα κτίρια του Συμβουλίου, εκτός εάν οι συμπρόεδροι αποφασίσουν

διαφορετικά4. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τις συνεδριάσεις είτε με φυσική παρουσία είτε

εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την υγεία και ασφάλεια. Οι συμπρόεδροι της

εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν σχετικά με την επιλογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις υβριδικές

και αμιγώς διαδικτυακές συνεδριάσεις.

Ολομέλεια της Διάσκεψης

Άρθρο 16

Σύνθεση

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης αποτελείται από 108 εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 54 του

Συμβουλίου και 3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής5, καθώς και από 108 εκπροσώπους όλων των εθνικών

κοινοβουλίων, επί ίσοις όροις, και από πολίτες.

Θα συμμετέχουν επίσης 80 εκπρόσωποι από τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών, εκ των οποίων τουλάχιστον το

ένα τρίτο θα είναι νέες και νέοι κάτω των 25 ετών, ο/η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας και 27

εκπρόσωποι6    εθνικών εκδηλώσεων ή/και εθνικών ομάδων πολιτών, δηλαδή 108 εκπρόσωποι συνολικά.

Θα συμμετέχουν επίσης 18 εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών και 18 της Οικονομικής και

Κοινωνικής Επιτροπής, 6 εκλεγμένοι εκπρόσωποι των περιφερειακών διοικήσεων και 6 των τοπικών

αυτοδιοικήσεων, 12 εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και 8 της κοινωνίας των πολιτών. Ο ύπατος

εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας θα καλείται να

συμμετάσχει όταν συζητείται ο διεθνής ρόλος της ΕΕ.

Μπορούν ενδεχομένως να προσκαλούνται και εκπρόσωποι των βασικών ενδιαφερόμενων μερών.

Για τη σύνθεση της Ολομέλειας της Διάσκεψης θα εξασφαλίζεται ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Άρθρο 17

Καθήκοντα και μέθοδοι εργασίας

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης διαβουλεύεται και συζητά για τις συστάσεις των εθνικών ομάδων και των

ομάδων των ευρωπαίων πολιτών και για τις συμβολές που συγκεντρώνονται στην πολύγλωσση ψηφιακή

4�Με την επιφύλαξη περαιτέρω συζητήσεων, οι Ολομέλειες της Διάσκεψης και οι ομάδες πολιτών θα μπορούσαν να
συνέρχονται στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κοινή γραμματεία θα εγκατασταθεί σε έναν χώρο, κατά
προτίμηση σε κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

5�Άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμμετάσχουν στην Ολομέλεια, ειδικότερα όταν πρόκειται να συζητηθούν 
θέματα της αρμοδιότητας του χαρτοφυλακίου τους.

6�Ένας ή μία εκπρόσωπος για κάθε κράτος μέλος.



πλατφόρμα, χωρισμένες θεματικά, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της ΕΕ και του Χάρτη της

Διάσκεψης, χωρίς προκαθορισμένο αποτέλεσμα και χωρίς να περιορίζεται το πεδίο τους σε

προκαθορισμένους τομείς πολιτικής. Αφού οι συστάσεις αυτές παρουσιαστούν από τους πολίτες και γίνουν οι

σχετικές συζητήσεις με τους πολίτες, η Ολομέλεια, σε συναινετική βάση, υποβάλλει τις προτάσεις7 της στην

εκτελεστική επιτροπή.

Απαιτείται να παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 των εκπροσώπων κάθε συνιστώσας που προσκαλείται στην

Ολομέλεια της Διάσκεψης, προκειμένου η Ολομέλεια να είναι σε θέση να συνεδριάσει. Οι συμπρόεδροι της

εκτελεστικής επιτροπής διενεργούν τον σχετικό έλεγχο.

Άρθρο 18

Συμπεράσματα της Ολομέλειας

Με βάση τις συζητήσεις και τις προτάσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης, η εκτελεστική επιτροπή,

ενεργώντας σε συναινετική βάση, συνεργαζόμενη πλήρως με την Ολομέλεια της Διάσκεψης και με απόλυτη

διαφάνεια, συντάσσει έκθεση η οποία στη συνέχεια δημοσιεύεται στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Άρθρο 19

Σύγκληση συνεδριάσεων, χρονοδιάγραμμα, ημερήσια διάταξη και έγγραφα

Οι συμπρόεδροι, εξ ονόματος της εκτελεστικής επιτροπής, συγκαλούν τις Ολομέλειες της Διάσκεψης, βάσει

χρονοδιαγράμματος που συμφωνείται από την εκτελεστική επιτροπή. Η ημερήσια διάταξη μιας συνεδρίασης

Ολομέλειας της Διάσκεψης προτείνεται από την εκτελεστική επιτροπή και αποστέλλεται μαζί με τα σχετικά

έγγραφα, κατά κανόνα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, από την κοινή γραμματεία, το αργότερο

επτά εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά σε

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Άρθρο 20

Διεξαγωγή των συνεδριάσεων

Στις συνεδριάσεις Ολομέλειας της Διάσκεψης προεδρεύουν από κοινού οι συμπρόεδροι της εκτελεστικής

επιτροπής. Πριν από κάθε συνεδρίαση και προκειμένου να διασφαλίζεται η μεταξύ τους ισότητα, οι

συμπρόεδροι συμφωνούν ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστούν την άσκηση της προεδρίας.

Οι συμπρόεδροι φροντίζουν για την καλή και ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων και μπορούν να λαμβάνουν

κάθε μέτρο που ενδεχομένως διευκολύνει τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου, όπως π.χ. η

οργάνωση της σειράς εξέτασης των σημείων, ο περιορισμός του χρόνου ομιλίας και ο καθορισμός της σειράς

των παρεμβάσεων των ομιλητών.

Οι συμπρόεδροι προτείνουν στην Ολομέλεια, κατά περίπτωση, τη σύσταση θεματικών ομάδων εργασίας, στις

7�Πρέπει να επιτευχθεί συναίνεση τουλάχιστον μεταξύ των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων, επί ίσοις όροις. Εάν
υπάρχει σαφής απόκλιση στη θέση που εκφράζουν οι εκπρόσωποι πολιτών οι προερχόμενοι από εθνικές εκδηλώσεις
ή/και ομάδες ευρωπαίων πολιτών ή εθνικές ομάδες πολιτών, αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται ρητά στην έκθεση της
εκτελεστικής επιτροπής.



οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των αντίστοιχων ομάδων πολιτών8.

Οι συμπρόεδροι καθορίζουν από κοινού τις πρακτικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων

Ολομέλειας της Διάσκεψης, σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες και την κοινή δήλωση.

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Άρθρο 21

Τόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης συνέρχεται στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, εκτός

εάν οι συμπρόεδροι αποφασίσουν διαφορετικά.

Οι συμπρόεδροι της εκτελεστικής επιτροπής αποφασίζουν εάν η συμμετοχή στις συνεδριάσεις θα είναι με

φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως ή σε υβριδική μορφή, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την υγεία

και ασφάλεια.

Οι συμπρόεδροι αποφασίζουν σχετικά με την επιλογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις υβριδικές και

αμιγώς διαδικτυακές συνεδριάσεις.

Άρθρο 22

Διαφάνεια

Οι συνεδριάσεις Ολομέλειας της Διάσκεψης μεταδίδονται ζωντανά και όλα τα έγγραφα της Ολομέλειας της

Διάσκεψης δημοσιοποιούνται στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 23

Τα τελικά αποτελέσματα της Διάσκεψης θα υποβάλλονται σε έκθεση προς την Κοινή Προεδρία. Τα τρία

θεσμικά όργανα θα εξετάζουν ταχέως πώς μπορούν να δώσουν αποτελεσματικά συνέχεια στην έκθεση αυτή,

το καθένα αναλόγως των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Άρθρο 24

Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται από την εκτελεστική επιτροπή

κατόπιν πρότασης των συμπροέδρων της εκτελεστικής επιτροπής.

8� Οι διάφορες πολιτικές οικογένειες μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις.
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