
Επικαιροποίηση 19 Ιουλίου 2021
EL

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 «ομάδες» αντιπροσωπευτικές της 
κοινωνιολογικής πολυμορφίας της ΕΕ (διαφορετικές ομάδες εκπροσωπούμενες βάσει 
πέντε κριτηρίων: ιθαγένεια, αστικό/αγροτικό περιβάλλον, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, 
φύλο και ηλικία).

 Επί του παρόντος, πραγματοποιείται η επιλογή των 800 πολιτών (και 200 πολιτών ως 
εφεδρεία) (από τον Μάιο έως τα μέσα Αυγούστου), η οποία καλύπτει το σύνολο του 
πληθυσμού (μόνο πολίτες της ΕΕ). Η επικοινωνία με τους πολίτες γίνεται τηλεφωνικά (μέσω
γεννήτριας τυχαίων αριθμών τηλεφώνου, για σταθερά και κινητά τηλέφωνα) σε 
επιμέρους γύρους ώστε 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 τους παρέχεται 
επαγγελματική υποστήριξη και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

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

 Δεδομένου ότι στόχος της Διάσκεψης είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, το ένα 
τρίτο των πολιτών που απαρτίζουν μια ομάδα θα είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 25 ετών. 
Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος μεταξύ αυτής της ομάδας νέων και της 
Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης 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 
επαγγελματικών και καλά καταρτισμένων ομάδων. Η Επιτροπή έχει υπογράψει σύμβαση 
εξωτερικής ανάθεσης για την πραγματοποίηση αυτής της τυχαίας επιλογής συμμετεχόντων.
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Θα υποστηριχτούν επίσης στις διαδικασίες αυτές από τους παρόχους που είναι υπεύθυνοι
για τη «μεθοδολογία» (βλ. κατωτέρω).

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 τον ακόλουθο τρόπο 
και την ακόλουθη σειρά:

1) Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, θέσεις εργασίας/εκπαίδευση, νεολαία,
πολιτισμός, αθλητισμός/ψηφιακός μετασχηματισμός·
2) Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια·
3) Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία·
4) Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση·

 Οι ομάδες θα λαμβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις που θα συλλέγονται στο πλαίσιο της 
Διάσκεψης μέσω της πλατφόρμας και θα διατυπώνουν συστάσεις για τις 
επακολουθητικές ενέργειες προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συστάσεις οι οποίες θα
συζητούνται στην Ολομέλεια της Διάσκεψης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι 
ομάδες πολιτών θα 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 ομάδων πολιτών.

 Καθώς οι θεματικές ομάδες είναι πολύ ευρείες, είναι αναγκαίο να οριοθετηθούν τα 
θέματα κατά τρόπο που να επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της 
αποτελεσματικότητας της διαδικασίας (ώστε να διατυπωθούν ποιοτικές και 
ουσιαστικές συστάσεις εντός του διαθέσιμου χρόνου) και της ανάγκης να υπάρξει 
επαρκές περιθώριο για μια πραγματική διαβούλευση από τη βάση προς την 
κορυφή με κινητήρια δύναμη τους πολίτες. Δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να 
διατηρηθεί η βέλτιστη δυνατή γεωγραφική και κοινωνιολογική ποικιλομορφία καθώς και 
να είναι διαχειρίσιμες οι ανάγκες διερμηνείας, θεωρήθηκε απρόσφορη η επιλογή να 
διαιρεθεί κάθε ομάδα σε υποομάδες.

 Ως εκ τούτου, οι ίδιοι οι πολίτες που συμμετέχουν στις ομάδες ευρωπαίων 
πολιτών θα φροντίσουν να περιοριστεί το μέγεθος των θεματικών ομάδων κατά 
την πρώτη συνεδρίασή τους, η οποία θα χωριστεί σε δύο φάσεις:

1) Μια «φάση λευκής σελίδας» που θα επικεντρωθεί στο όραμά τους (πώς θέλουν να είναι
η Ευρώπη το 2050 για τους ίδιους και τα παιδιά τους, σε σχέση με το θέμα της ομάδας).

2) Μια φάση κατά την οποία οι πολίτες θα κληθούν να αντιπαραβάλουν τις εργασίες τους
για το όραμά τους με την πρώτη έκθεση της πλατφόρμας.

 Συνεπώς, το ενημερωτικό υλικό που θα παρασχεθεί στους πολίτες πριν από την 
εκδήλωση θα περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία και θα είναι παρόμοιο με τις 
θεματικές σελίδες της πλατφόρμας.

 Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οι πολίτες είναι ελεύθεροι να θέτουν επιπρόσθετα 
θέματα που τους απασχολούν: Εάν στη διάρκεια των εργασιών τους ανακύψει 
ζήτημα/ερώτημα που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, το οποίο έχει την ισχυρή 
υποστήριξη των ομάδων, θα πρέπει 
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να υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπεί σε σύσταση.

 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 
πλαισιώνονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Οι πολίτες που συμμετέχουν στις 
ομάδες ευρωπαίων πολιτών θα έχουν στη διάθεσή τους κατάλογο εμπειρογνωμόνων και 
ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να μπορούν να τους επιλέγουν από αυτόν, ανάλογα με τα 
θέματα και τις ειδικές ανάγκες τους· στην πρώτη συνεδρίαση κάθε ομάδας θα είναι παρόντες 
εμπειρογνώμονες για να παρουσιάσουν το θέμα.

 Για να πειστούν οι πολίτες να συμμετάσχουν, ιδίως όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις 
ενωσιακές δημόσιες υποθέσεις, είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί μια σαφής αφήγηση ώστε 
οι πολίτες να κατανοήσουν τον ρόλο τους, τον σκοπό της συμμετοχής τους και τη 
δέσμευση που αναμένεται από αυτούς. Αυτή θα αποτελεί το περιεχόμενο της επιστολής 
πρόσκλησης από τους συμπροέδρους προς τους πολίτες, όπου θα περιγράφεται 
λεπτομερώς ο σκοπός των ομάδων και η δέσμευση για τις επακολουθητικές ενέργειες, με 
βάση την κοινή δήλωση.

 Οι συμπρόεδροι θα ενημερώνουν εκ των προτέρων την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την 
εκπόνηση των πρακτικών ρυθμίσεων για την οργάνωση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών.

3. Γλώσσες, χρονοδιάγραμμα και τοποθεσία

 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, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 
δύο συνεδριάσεων με φυσική παρουσία, εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές 
συνθήκες.

 Μια εκδήλωση ευρωπαίων πολιτών σε υβριδική μορφή πραγματοποιήθηκε στις 17 
Ιουνίου 2021 στη Λισαβόνα. Το 2022, θα διοργανωθεί μια τελική εκδήλωση για την 
ανατροφοδότηση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις επακολουθητικές 
ενέργειες.

 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 της Διάσκεψης 
τον 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 υποομάδες εργασίας των ομάδων).

 Η σύναψη σύμβασης με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών θα βοηθήσει στον σχεδιασμό 
της μεθοδολογίας των εν λόγω ομάδων, θα τις συντονίσει και θα τις διευκολύνει, ενώ 
επίσης θα οργανώσει την υλικοτεχνική τους υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας παροχής διερμηνείας. Ωστόσο, οι εν λόγω ομάδες ευρωπαίων πολιτών θα 
συντονίζονται και θα εποπτεύονται εξ ολοκλήρου από την κοινή γραμματεία και την 
εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης.



Επικαιροποίηση 19 Ιουλίου 2021
EL

 Οι πρώτες συνεδριάσεις των τεσσάρων ομάδων θα πραγματοποιηθούν με φυσική 
παρουσία στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Οι δεύτερες συνεδριάσεις των ομάδων θα λάβουν χώρα εξ αποστάσεως κατά τη 
διάρκεια ενός σαββατοκύριακου.

Η τρίτη και η τελική συνεδρίαση των ομάδων θα πραγματοποιηθούν με φυσική 
παρουσία στα ακόλουθα εκπαιδευτικά ιδρύματα:

- Ομάδα 1 «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, θέσεις 
εργασίας/εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός/ψηφιακός μετασχηματισμός»
στις 3-5 Δεκεμβρίου 2021 στο Δουβλίνο, Ιρλανδία (Ινστιτούτο Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και εταίροι)·

- Ομάδα 2 «Ευρωπαϊκή δημοκρατία/αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 
στις 10-12 Δεκεμβρίου 2021 στη Φλωρεντία, Ιταλία (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο)·

- Ομάδα 3 «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία» στις 7-9 Ιανουαρίου 2022 στο 
Natolin (Βαρσοβία), Πολωνία (Κολέγιο της Ευρώπης)·

- Ομάδα 4 «Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση» στις 14-16 Ιανουαρίου 2022 στο 
Μάαστριχτ, Κάτω Χώρες (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και 
εταίροι).

Ενδέχεται να προτιμηθούν οι διαδικτυακές συνεδριάσεις ανάλογα με την υγειονομική 
κατάσταση.

 Οι συνεδριάσεις της ολομέλειας των ομάδων ευρωπαίων πολιτών θα 
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 πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα, το οποίο θα χρησιμοποιείται εκτός των άλλων για σκοπούς 
επικοινωνίας και διαβούλευσης.

4. Αποτελέσματα των ομάδων και συμβολή τους στην Ολομέλεια 
της Διάσκεψης

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

 Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να προβλέπουν επαρκή συνεργασία με 
την Ολομέλεια της Διάσκεψης καθώς και τη συνεκτίμηση άλλων σχετικών συμβολών
από πολίτες, ιδίως στο πλαίσιο της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας της 
Διάσκεψης, που θα αποτελεί τον κύριο κόμβο για τη συλλογή όλων των πληροφοριών 
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και των δεδομένων της Διάσκεψης καθώς και για την ανάλυσή τους με σκοπό την 
εκπόνηση τακτικών εκθέσεων.
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 Αντιπροσωπίες των πολιτών από κάθε ομάδα θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της
Ολομέλειας της Διάσκεψης. Είκοσι εκπρόσωποι, με την εξασφάλιση ισορροπίας 
μεταξύ των φύλων, από κάθε ομάδα ευρωπαίων πολιτών, εκ των οποίων 
τουλάχιστον το ένα τρίτο θα έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, θα συμμετέχουν 
στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης, 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 ευρωπαίων πολιτών θα εκπονήσουν ειδική ανάλυση/έκθεση με βάση τις
αρχικές ιδέες των πολιτών, όπως διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων. 
Εκεί θα περιέχονται οι τελικές συστάσεις, αλλά και λεπτομερής περιγραφή του 
περιεχομένου των συζητήσεων. 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 
υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και τη διαμεσολάβηση και θα εγκρίνονται από τις 
αντίστοιχες ομάδες ευρωπαίων πολιτών, 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 την οποία ενδεχομένως χρειάστηκε να 
αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο των μεθόδων διαβούλευσης των ομάδων.

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