
Συνοπτική έκθεση 22.4.2021 
 
 

 

 

 
Συνοπτική έκθεση της τρίτης συνεδρίασης της εκτελεστικής 

επιτροπής της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης 

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 

16.00-19.00, κτίριο Europa (αίθουσα S7, υβριδική συνεδρίαση) 

Συμμετέχοντες: βλ. κατάλογο συμμετεχόντων στο παράρτημα 

Σύνοψη και συμπεράσματα: 
 

Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποίησε την τρίτη 
συνεδρίασή της στις 22 Απριλίου 2021 στο κτίριο του Συμβουλίου (σε υβριδική μορφή). 

 
Στη τρίτη συνεδρίαση συμπροήδρευσαν το μέλος του ΕΚ, κ. Guy VERHOFSTADT, η υφυπουργός 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας, κα Ana Paula ZACARIAS και η αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, κα Dubravka ŠUICA. Η κα ZACARIAS κήρυξε 
την έναρξη και τη λήξη της συνεδρίασης. 

 
Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της εναρκτήριας 
εκδήλωσης της 9ης Μαΐου. 

 
Με βάση τις εισηγήσεις των εκπροσώπων και παρατηρητών καθώς και τη συζήτηση που διεξήχθη 
κατά τη συνεδρίαση, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού σχετικά με 
τις κοινές αρχές και το εύρος εργασιών της Διάσκεψης καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών, όπως 
προτάθηκε από τη συμπροεδρία, με την εισαγωγή ορισμένων αλλαγών. 

 
Η εκτελεστική επιτροπή εξέτασε το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού σχετικά με την ολομέλεια της 
Διάσκεψης, και ιδίως τον ρόλο και τη σύνθεσή της. Βάσει των απόψεων που ανταλλάχθηκαν, 
η εκτελεστική επιτροπή ανέθεσε στην κοινή γραμματεία την εκπόνηση σχεδίου κειμένου με σκοπό 
την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού στο σύνολό του το αργότερο έως τις 9 Μαΐου. 

 
Η συμπροεδρία ενημέρωσε την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες για την 
οργάνωση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, οι οποίες θα επικαιροποιηθούν περαιτέρω και θα 
αναπτυχθούν σε λεπτομερές εγχειρίδιο. 
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Συμπέρασμα: 

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της 
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Η κα Ana Paula Zacarias (συμπρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

1. Έγκριση του προγράμματος και των λεπτομερειών διεξαγωγής της εκδήλωσης 
της 9ης Μαΐου 

Σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης προήδρευσε ο κ. Guy Verhofstadt (συμπρόεδρος). 
Ο προεδρεύων επισήμανε ότι, κατά τα συμφωνηθέντα στην τελευταία συνεδρίαση της 
εκτελεστικής επιτροπής στις 7 Απριλίου, οι υπηρεσίες επικοινωνίας των τριών θεσμικών 
οργάνων υπέβαλαν στη συμπροεδρία κοινή πρόταση για την εναρκτήρια εκδήλωση στις 
9 Μαΐου 2021, τα κυριότερα στοιχεία της οποίας συνοψίζονται ως εξής: 

- η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο· 

- ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα μιλήσει ως αρχηγός του κράτους υποδοχής κατά την έναρξη 
της εκδήλωσης· 

- οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα 
αναφερθούν στον σκοπό και τις προσδοκίες της Διάσκεψης, ιδανικά σε συνομιλία με 
τους πολίτες· 

- οι συμπρόεδροι θα προβούν σε σύντομες συνεντεύξεις σχετικά με τον σκοπό 
της εκδήλωσης και τις προσδοκίες όσον αφορά τη Διάσκεψη. 

Ο προεδρεύων επισήμανε ότι όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής είναι προσκεκλημένα 
στην εκδήλωση. Η κα Ana Paula Zacarias (συμπρόεδρος) δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι των κρατών 
μελών καλούνται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως. 

Ο προεδρεύων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκτελεστική επιτροπή είναι έτοιμη να εγκρίνει 
το  πρόγραμμα. 

 
 

2. Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού της Διάσκεψης 
- Συμμετοχή των πολιτών: έγκριση 
- Ολομέλεια της Διάσκεψης: συζήτηση 

Η κα Ana Paula Zacarias (συμπρόεδρος) προήδρευσε κατά την εξέταση του σημείου αυτού της 
ημερήσιας διάταξης. Ζήτησε, αφενός, να επιτευχθεί ταχέως συμφωνία ως προς τον εσωτερικό 
κανονισμό, με την έγκριση των κεφαλαίων σχετικά με τις κοινές αρχές, το εύρος εργασιών και 
τη συμμετοχή των πολιτών, και, αφετέρου, να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων ως προς 
το κεφάλαιο για την ολομέλεια της Διάσκεψης, με σκοπό την έγκριση του εσωτερικού 
κανονισμού στο σύνολό του το αργότερο έως τις 9 Μαΐου. 

Η προεδρεύουσα παρουσίασε τα κύρια στοιχεία των κεφαλαίων σχετικά με τις κοινές αρχές και 
το εύρος εργασιών της Διάσκεψης καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών (πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα, εκδηλώσεις της Διάσκεψης, ομάδες ευρωπαίων πολιτών). 

Το σημείο 3 σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες όσον αφορά τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών 
εξετάστηκε από κοινού με το παρόν σημείο της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάστηκε από τη 
συμπρόεδρο κα Šuica, αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις σχετικά 
με το σημείο 3 παρατίθενται στο τμήμα 3 κατωτέρω. 
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Συμπέρασμα: 

Με βάση τις εισηγήσεις των εκπροσώπων και παρατηρητών καθώς και τη συζήτηση που 
διεξήχθη κατά τη συνεδρίαση, η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο εσωτερικού 
κανονισμού σχετικά με τις κοινές αρχές και το εύρος εργασιών της Διάσκεψης καθώς και τη 
συμμετοχή των πολιτών, όπως προτάθηκε από τη συμπροεδρία, με την εισαγωγή ορισμένων 
αλλαγών. 

Συμπέρασμα: 

Βάσει των απόψεων που ανταλλάχθηκαν, η εκτελεστική επιτροπή ανέθεσε στην κοινή 
γραμματεία την εκπόνηση σχεδίου κειμένου του εσωτερικού κανονισμού σχετικά με την 
ολομέλεια της Διάσκεψης με σκοπό την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού στο σύνολό του 
το αργότερο έως τις 9 Μαΐου. 
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Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε σχετικά με τις κοινές αρχές, το εύρος εργασιών και τη 
συμμετοχή των πολιτών, συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν ρητές αναφορές στους 
κοινωνικούς εταίρους και να διευκρινιστεί ότι η συμπροεδρία της εκτελεστικής επιτροπής θα 
ενημερώνει εκ των προτέρων την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες 
για την οργάνωση των ομάδων πολιτών που λαμβάνουν μέρος στη Διάσκεψη. 

 

 
Στο ακόλουθο τμήμα του σημείου αυτού της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τον εσωτερικό 
κανονισμό της ολομέλειας, η προεδρεύουσα κα Zacarias διευκρίνισε ότι στο παρόν στάδιο δεν 
έχει υποβληθεί κοινή πρόταση στην εκτελεστική επιτροπή, λόγω της έλλειψης συμφωνίας 
μεταξύ των συμπροέδρων ως προς ορισμένα βασικά ζητήματα. Υπενθύμισε την ανάγκη 
σεβασμού της κοινής δήλωσης, ενώ επισήμανε τα δύο εκκρεμή σημεία, 
τον ρόλο και τη σύνθεση της ολομέλειας της Διάσκεψης. 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους κατά την επακόλουθη 
συζήτηση. Κατά τη συζήτηση αυτή, υποβλήθηκαν ερωτήσεις και παρατηρήσεις, όπως οι 
κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες: 

- Διαφορετικές απόψεις διατυπώθηκαν σχετικά με τον ρόλο της ολομέλειας της Διάσκεψης, 
τις ρυθμίσεις εργασίας της και τη διαδικασία που οδηγεί στην εκπόνηση των 
συμπερασμάτων της. Ορισμένοι υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη σεβασμού της 
ισορροπίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και επικαλέστηκαν τη διαφάνεια της 
διαδικασίας. 

- Υποβλήθηκαν ερωτήσεις και παρατηρήσεις ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση της 
ολομέλειας της Διάσκεψης. Απευθύνθηκαν διάφορες εκκλήσεις για τη διασφάλιση της 
κατάλληλης εκπροσώπησης όλων των συμμετεχόντων στην ο. Επίσης, αρκετοί 
συμμετέχοντες υπενθύμισαν ότι η κοινή δήλωση προβλέπει μια ελαστική δομή 
διακυβέρνησης. Ο στόχος να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο της Διάσκεψης 
υπενθυμίστηκε επίσης από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. 

- Ορισμένοι παρατηρητές ζήτησαν δέουσα εκπροσώπηση και πλήρη συμμετοχή στην 
ολομέλεια. 

Απαντώντας, η προεδρεύουσα παρέπεμψε στην κοινή δήλωση η οποία αποτελεί τη βάση του 
εσωτερικού κανονισμού. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επίκειται η επίτευξη σύγκλισης σε 
ορισμένα ζητήματα, ενώ απαιτείται ακόμα περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τον ρόλο και τη 
σύνθεση της ολομέλειας. Ζήτησε επίσης να υιοθετηθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα 
επιτρέψει την έγκριση του κανονισμού το αργότερο έως τις 9 Μαΐου. 

 

 
3 



Συμπέρασμα: 

Η συμπροεδρία ενημέρωσε την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με τις πρακτικές 
λεπτομέρειες για την οργάνωση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, οι οποίες θα 
επικαιροποιηθούν περαιτέρω και θα αναπτυχθούν σε λεπτομερές εγχειρίδιο. 

Επόμενη συνεδρίαση: 

Η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής έχει προγραμματιστεί για τις 9 Μαΐου. 
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3. Πρακτικές λεπτομέρειες για την οργάνωση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών: 
ενημέρωση από τη συμπροεδρία 

Η κα Dubravka Šuica (συμπρόεδρος) προήδρευσε κατά την εξέταση του σημείου αυτού της 
ημερήσιας διάταξης και υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες πολιτών αποτελούν έναν από 
τους βασικούς πυλώνες της διάσκεψης. Το τεχνικό σημείωμα που διανεμήθηκε στα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία: 

- την αρχή της τυχαίας επιλογής πολιτών βάσει μιας σειράς κριτηρίων· 
- τη συμμετοχή 200 ατόμων σε κάθε ομάδα, με το ένα τρίτο της ομάδας να απαρτίζεται 

από άτομα νεαρής ηλικίας· 
- τη διοργάνωση τεσσάρων πολύγλωσσων ομάδων σε διαφορετικές τοποθεσίες στην ΕΕ, με 

την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών συναντήσεων διαβούλευσης για κάθε ομάδα· 
- τη συμμετοχή εκπροσώπων από κάθε ομάδα πολιτών στην ολομέλεια. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι ως άνω ρυθμίσεις έγιναν σε γενικές γραμμές αποδεκτές από 
την εκτελεστική επιτροπή. Υποβλήθηκαν ερωτήματα και παρατηρήσεις, μεταξύ άλλων, όσον 
αφορά τη διαδικασία επιλογής, τη συμμετοχή των νέων, τη χρηματοδοτική συνεισφορά στους 
συμμετέχοντες πολίτες, την επιλογή θεμάτων για τις ομάδες καθώς και τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων για τη συγκέντρωση εμπειρογνωσίας. 

Απαντώντας, η προεδρεύουσα και ένα μέλος της κοινής γραμματείας υπογράμμισαν ότι οι 
συμμετέχοντες πολίτες θα επιλεγούν τυχαία, με σκοπό τη συγκρότηση ομάδων που θα είναι 
αντιπροσωπευτικές της κοινωνιολογικής πολυμορφίας της ΕΕ, γεγονός που αναμένεται να 
οδηγήσει στη συμμετοχή ευρέος φάσματος πολιτών. 

Το τεχνικό σημείωμα σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες θα επικαιροποιηθεί και θα 
αναπτυχθεί σε εγχειρίδιο καθοδήγησης για την οργάνωση των ομάδων. Η κοινή γραμματεία θα 
ενημερώνει τακτικά την εκτελεστική επιτροπή. 

 

 
 

 
 

Η κα Ana Paula Zacarias (συμπρόεδρος) κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 
 
 
 

Αρμόδιοι επικοινωνίας: Rebecca Rhlalou, Marie-Charlotte van 
Lamsweerde, μέλη της κοινής γραμματείας 
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