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

 
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 

 
Από τις 14:30 έως τις 16:30, στο κτίριο Europa το υ Συμβουλίου, αίθουσα S7 και 

εξ αποστάσεως  
 
Συμμετέχοντες: βλ. τον κατάλογο συμμετεχόντων στο παράρτημα  
 

Σύνοψη και συμπεράσματα: 
 

Η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποίησε την 
πέμπτη συνεδρίασή της στις 26 Μαΐου 2021 στο κτίριο Europa του Συμβουλίου, αίθουσα S7 
(και εξ αποστάσεως). 
 

Της συνεδρίασης συμπροήδρευσαν η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 
Πορτογαλίας, κα Ana Paula ZACARIAS, το μέλος του ΕΚ, κ.  Guy VERHOFSTADT, και 
η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, κα Dubravka 
ŠUICA. 
 

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης, των ομάδων ευρωπαίων πολιτών και της εκδήλωσης των 
ευρωπαίων πολιτών, όπως έχει προταθεί, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για 
ευελιξία. 
 

Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της εναρκτήριας συνόδου 
της Ολομέλειας της Διάσκεψης με ορισμένες προσαρμογές και με τη συμπερίληψη 
συζήτησης σχετικά με τον σκοπό και τις προσδοκίες της Διάσκεψης.  
 

Η εκτελεστική επιτροπή προέβη επίσης σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την οργάνωση 
της Ολομέλειας της Διάσκεψης. Η επιτροπή σημείωσε την πρόταση των συμπροέδρων για 
τη σύσταση εννέα ομάδων εργασίας της Ολομέλειας που θα αντικατοπτρίζουν τα εννέα 
θέματα της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. Οκτώ από τις ομάδες αυτές θα 
προεδρεύονται από εκπροσώπους και παρατηρητές της εκτελεστικής επιτροπής: δύο από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύο από το Συμβούλιο, δύο από την Ε υρωπαϊκή Επιτροπή και 
δύο από τa εθνικά κοινοβούλια. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας θα 
προεδρεύει μίας ομάδας εργασίας. 
 
Οι συμπρόεδροι θα υποβάλουν πρόταση πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με το χρόνο 
αγόρευσης στην Ολομέλεια, η οποία θα αντικατοπτρίζει τις τρεις αρχές της ισότιμης 
μεταχείρισης, της ισότητας των εκπροσώπων και ενός ειδικού ρόλου για τους πολίτες. 
 

Η εκτελεστική επιτροπή σημείωσε τις προετοιμασίες για την εκδήλωση των ευρωπαίων 
πολιτών στις 17 Ιουνίου 2021 στην Πορτογαλία.  
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Επιπλέον, η εκτελεστική επιτροπή σημείωσε τις επικαιροποιημένες πρακτικές ρυθμίσεις 
των ομάδων ευρωπαίων πολιτών και τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση των 
εθνικών ομάδων πολιτών. 
 

Η εκτελεστική επιτροπή προέβη επίσης σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 
επικοινωνιακή στρατηγική της Διάσκεψης. Ανέθεσε δε στις Γενικές Διευθύνσεις 
Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να παρουσιάσουν, κατά την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, 
ένα συντονισμένο σχέδιο για την προβολή της Διάσκεψης και ιδίως της πολύγλωσσης 
ψηφιακής πλατφόρμας. 
 

 
1. Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Διάσκεψης, των ομάδων 
ευρωπαίων πολιτών και της εκδήλωσης των ευρωπαίων πολιτών: Έγκριση  
 
Η κα Ana Paula ZACARIAS (συμπρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
παρουσιάζοντας το σχέδιο χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσ εων της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης, των ομάδων ευρωπαίων πολιτών και της εκδήλωσης των ευρωπαίων πολιτών. 
Υπογράμμισε δε τη σημασία της καλής συνεργασίας μεταξύ της Ολομέλειας της Διάσκεψης 
και των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, καθώς και της έναρξης των εργασιών  με την 
εκδήλωση των πολιτών στις 17 Ιουνίου 2021, πριν από την εναρκτήρια σύνοδο της 
Ολομέλειας. 
 
Ο κ. Guy VERHOFSTADT (συμπρόεδρος) επισήμανε ότι προβλέπονται συναντήσεις των 
αντιπροσωπιών και συνελεύσεις των πολιτικών οικογενειών πριν από τις συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης. Εξήγησε δε ότι η πρώτη συνεδρίαση των ομάδων ευρωπαίων 
πολιτών θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο, η δεύτερη θα γίνει σε εικονική μορφή και η τρίτη θα πραγματοποιηθεί δια 
ζώσης σε τέσσερις διαφορετικές πόλεις. 
 
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν εν γένει με το σχέδιο 
χρονοδιαγράμματος, αλλά τόνισαν ότι είναι σημαντικό να επιτραπεί ορισμένη ευελιξία 
όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.  
 
Επιπλέον, ζητήθηκε να επανεξεταστεί ο αριθμός των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων 
στην Ολομέλεια και να προβλεφθεί η δυνατότητα καταγραφής διαφορετικών απόψεων 
παρά τους ισχύοντες κανόνες. Παρόμοιο αίτημα υποβλήθηκε για επανεξέταση του αριθμού 
των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων. 
 
Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, η κα Ana Paula ZACAR IAS (συμπρόεδρος) τόνισε ότι 
το σχέδιο χρονοδιαγράμματος θα μπορούσε να εξελιχθεί ανάλογα με τις πραγματικές 
ανάγκες και ότι ίσως χρειαστεί ορισμένη ευελιξία. Σχετικά με τα  προαναφερθέντα 
αιτήματα, η συμπρόεδρος υπογράμμισε ότι οι συμπρόεδροι τα έχουν λάβει δεόντως 
υπόψη, ότι εξετάζουν τις προτάσεις και θα επανέλθουν στο ζήτημα αυτό το συντομότερο 
δυνατό. 
 
Μετά τις παρατηρήσεις αυτές, η συμπρόεδρος εκτίμησε ότι η εκτελεστική  επιτροπή θα 
μπορούσε να εγκρίνει το προσωρινό χρονοδιάγραμμα όπως έχει προταθεί και με την 
αναγκαία ευελιξία. 
 
Συμπέρασμα: 
 
Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της 
Ολομέλειας της Διάσκεψης, των ομάδων ευρωπαίων πολ ιτών και της εκδήλωσης των 
ευρωπαίων πολιτών, όπως έχει προταθεί, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για 
ευελιξία. 
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2. Εναρκτήρια σύνοδος της Ολομέλειας της Διάσκεψης στις 19 Ιουνίου 2021 - 
Προτεινόμενη ημερήσια διάταξη: Έγκριση  
Εξετάστηκε από κοινού με το σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. 
 
3. Ολομέλεια της Διάσκεψης: Ενημέρωση από τους συμπροέδρους  
 
Ο κ. Guy VERHOFSTADT (συμπρόεδρος) πρότεινε να εξεταστούν από κοινού τα σημεία δύο 
και τρία της ημερήσιας διάταξης. 
 
Σημείωσε ότι στην εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας στις 19 Ιουνίου, θα συμμετάσχουν 
οι 27 εκπρόσωποι των εθνικών ομάδων/εκδηλώσεων και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ Νεολαίας, η οποία θα παρίσταται στην εκδήλωση των ευρωπαίων πολιτών στις 17 
Ιουνίου στη Λισαβόνα. Εξήγησε ότι οι εκπρόσωποι των ομάδων ευρωπαίων πολιτών δεν θα 
είναι παρόντες, δεδομένου ότι μέχρι τότε δεν θα έχουν οριστεί από τις αντίστοιχες ομάδες 
τους. Ο συμπρόεδρος παρουσίασε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της Ολομέλειας στις 19 
Ιουνίου, το οποίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο  μέρος θα περιλαμβάνει 
παρουσίαση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών και της πλατφόρμας, ενώ θα ακολουθήσει 
διεξοδική συζήτηση (περίπου τρεις ώρες). Το δεύτερο μέρος θα αφορά πρακτικά ζητήματα, 
ιδίως παρουσίαση της δομής των ομάδων εργασίας και του προσωρινού 
χρονοδιαγράμματος της Διάσκεψης, όπως εγκρίθηκε από την εκτελεστική επιτροπή, ενώ θα 
ακολουθήσει σύντομη συζήτηση (μισής ώρας).  
 
Ο κ. Guy VERHOFSTADT (συμπρόεδρος) παρουσίασε επίσης τις ακόλουθες προτάσεις 
σχετικά με τις γενικές ρυθμίσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης: 
 
 Θα υπάρχουν εννέα ομάδες εργασίας που θα αντικατοπτρίζουν τα εννέα θέματα 

της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. Οκτώ από τις ομάδες αυτές θα 
προεδρεύονται από εκπροσώπους και παρατηρητές της εκτελεστικής επιτροπής: 
δύο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύο από το Συμβούλιο, δύο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δύο από τα εθνικά κοινοβούλια. Η πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας θα προεδρεύει μίας ομάδας εργασίας.  

 Σε ό,τι αφορά τον χρόνο αγόρευσης, ο συμπρόεδρος υπενθύμισε ότι πρέπει να 
εφαρμόζονται ορισμένες αρχές κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με κάποιο 
σύστημα: ισότητα των μελών της Ολομέλειας, ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των 
τεσσάρων θεσμικών συνιστωσών της Ολομέλειας καθώς και ειδικός ρόλος για τους 
πολίτες κατά την παρουσίαση των συστάσεων των ομάδων στην Ολομέλεια· 

 Σε ό,τι αφορά τη διάταξη των καθήμενων, οι συμπρόεδροι προτείνουν οι 
εκπρόσωποι και οι παρατηρητές της εκτελεστικής επιτροπής να κάθονται στις 
πρώτες σειρές και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι στην Ολομέλεια να κάθονται 
κατ’ αλφαβητική σειρά. 

 
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες:  
 

 Ευχαρίστησαν τους συμπροέδρους για την πρότασή τους·  
 Διάφοροι ομιλητές τόνισαν ότι η Ολομέλεια της Διάσκεψης πρέπει να είναι 

ζωντανή, δυναμική και ελκυστική· 
 Άλλοι ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη να εξασφαλιστεί η δέουσα συμμετοχή 

των πολιτών στην εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας·  
 Σε ό,τι αφορά το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε από πολλούς ομιλητές να 

πραγματοποιηθεί πιο ουσιαστική συζήτηση (π.χ. σχετικά με τον σκοπό και τις 
προσδοκίες της διάσκεψης, το περιεχόμενο της πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας ή τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία ή σχετικά με άλλα 
θέματα). Ορισμένοι ζήτησαν να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος για συζήτηση·  
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 Διάφοροι ομιλητές υποστήριξαν την πρόταση σχετικά με τις ομάδες εργασίας. 
Ορισμένοι ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 
των ομάδων εργασίας· 

 Σε ό,τι αφορά τον χρόνο αγόρευσης, συμφώνησαν εν γένει ότι πρέπει να υπάρχει 
ισορροπία. Ορισμένοι τάχθηκαν υπέρ της κατανομής του χρόνου αγόρευσης  
ανάλογα με τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκουν οι ομιλητές. Άλλοι επισήμαναν 
ότι αυτή η  επιλογή δεν ενδείκνυται για όλους τους εκπροσώπους στην Ολομέλεια 
και υποστήριξαν ένα σύστημα που θα βασίζεται περισσότερο στις συνιστώσες της 
Ολομέλειας. 

 
Η κα Dubravka ŠUICA (συμπρόεδρος) ευχαρίστησε τους εκπροσώπους και τους 
παρατηρητές για τις ιδέες και τις επισημάνσεις τους. Επέστησε την προσοχή στην ανάγκη 
να αποφευχθεί μια εκτενής συζήτηση επί του περιεχομένου της πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας σε πρόωρο στάδιο (τον Ιούνιο), ώστε να μην προεξοφλούνται οι συζητήσεις 
στο πλαίσιο αυτής της άσκησης από τη βάση προς την κορυφή. Υπογράμμισε δε ότι οι 
συμπρόεδροι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμμετάσχουν διαδικτυακά 
στην εκδήλωση της Λισαβόνας τουλάχιστον  80 πολίτες από τους 800 που θα επιλεγούν για 
τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών. 
 
Η κα Ana Paula ZACARIAS (συμπρόεδρος) συμφώνησε με την ιδέα μιας ουσιαστικής 
συζήτησης στην εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης, η οποία θα μπορούσε 
να επικεντρωθεί στις προσδοκίες και τα οράματα της Διάσκεψης. Πρότεινε επίσης να 
παρουσιάσει η Επιτροπή προκαταρκτικά συμπεράσματα από τις συζητήσεις στο πλαίσιο 
της πλατφόρμας. Εξήρε τον ρόλο της εκδήλωσης των πολιτών στις 17 Ιουνίου στη Λισαβόνα 
πριν από την εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας καθώς και την παρουσία των 27 
εκπροσώπων από εθνικές ομάδες/εκδηλώσεις και της προέδρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Νεολαίας στη σύνοδο Ολομέλειας στις 19 Ιουνίου.  
 
Στις καταληκτικές παρατηρήσεις του, ο κ. Guy VERHOFSTADT (συμπρόεδρος) σημείωσ ε 
επίσης ότι 27 πολίτες από εθνικές ομάδες ή εκδηλώσεις και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ Νεολαίας θα συμμετάσχουν στην εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας της 
Διάσκεψης. Πρότεινε σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος της ημερήσιας διάταξης να 
πραγματοποιηθεί ευρεία και διεξοδική συζήτηση 3-4 ωρών σχετικά με τον σκοπό και τις 
προσδοκίες της Διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων ευρωπαίων πολιτών και 
της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, συντομεύοντας παράλληλα κατά πολύ τη 
διάρκεια του δεύτερου μέρους. Υπενθύμισε  ότι κάθε ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από 
περίπου 40 μέλη της Ολομέλειας, πρέπει να εκπονεί προτάσεις προς την Ολομέλεια και 
τόνισε ότι όλοι οι εκπρόσωποι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε αυτές. Σε ό,τι αφορά τον 
χρόνο αγόρευσης, οι συμπρόεδροι θα υποβάλουν πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν και η οποία θα βασίζεται στις αρχές 
της ισότητας των εκπροσώπων, της ισότιμης μεταχείρισης και του ειδικού ρόλου των 
πολιτών κατά την παρουσίαση των συστάσεών τους. Τέλος, πρ ότεινε να τηρούνται πλήρη 
πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Διάσκεψης.  
 
Υπό το πρίσμα της συζήτησης αυτής, θα διανεμηθεί αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.  
 

Συμπεράσματα: 
 
Η εκτελεστική επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της εναρκτήριας συνόδου 
της Ολομέλειας της Διάσκεψης με ορισμένες προσαρμογές και με τη συμπερίληψη 
συζήτησης σχετικά με τον σκοπό και τις προσδοκίες της Διάσκεψης.  
 
Η εκτελεστική επιτροπή σημείωσε την πρόταση των συμπροέδρων για τη σύσταση εννέα 
ομάδων εργασίας της Ολομέλειας που θα αντικατοπτρίζουν τα εννέα θέματα της 
πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας. Οκτώ από τις ομάδες αυτές θα προεδρεύονται 
από εκπροσώπους και παρατηρητές της εκτελεστικής επιτροπής: δύο από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, δύο από το Συμβούλιο, δύο από την Ευ ρωπαϊκή Επιτροπή και δύο από 
τα εθνικά κοινοβούλια. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας θα προεδρεύει 
μίας ομάδας εργασίας. 

 
Οι συμπρόεδροι θα υποβάλουν πρόταση πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με το χρόνο 

αγόρευσης στην Ολομέλεια, η οποία θα αντικατοπτρί ζει τις τρεις αρχές της ισότιμης 
μεταχείρισης, της ισότητας των εκπροσώπων και ενός ειδικού ρόλου για τους πολίτες.  

 
 
4. Εκδήλωση των πολιτών στις 17 Ιουνίου 2021: Ενημέρωση από τους συμπροέδρους  
 
Η κα Ana Paula ZACARIAS (συμπρόεδρος) άνοιξε τη συζήτηση αυ τού του σημείου της 
ημερήσιας διάταξης υπενθυμίζοντας το ενδιαφέρον των κρατών μελών για τη Διάσκεψη 
και τη σημασία των εκδηλώσεων που διοργανώνονται στα κράτη μέλη. Σημείωσε ότι, 
δεδομένου ότι οι πολίτες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη Διάσκεψη και 
συμπληρωματικά προς την εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας στις 19 Ιουνίου 2021, οι 
συμπρόεδροι προτείνουν να πραγματοποιηθεί εκδήλωση των ευρωπαίων πολιτών στις 17 
Ιουνίου 2021 στην Πορτογαλία. Θα προσκληθούν να παραστούν αυτοπροσώπως 27 
εκπρόσωποι εθνικών ομάδων/εκδηλώσεων και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Νεολαίας. Θα παραστούν διαδικτυακά 80 πολίτες (μεταξύ εκείνων που θα επιλεγούν για 
τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών). Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν 
τις προσδοκίες τους για τη Διάσκεψη. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά με ανοικτή 
πρόσβαση για όλους. Στην εναρκτήρια σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης που θα 
ακολουθήσει θα παραστούν οι 27 πολίτες από τις εθνικές ομάδες/εκδηλώσεις και η 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας.  
 
Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την 
εκδήλωση και υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να τεθούν οι πολίτες στο επίκεντρο της 
Διάσκεψης. Ορισμένοι έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο επιλογής των πολιτών, ενώ 
άλλοι υπογράμμισαν τη σημασία μιας στρατηγικής για το πώς θα ενταχθούν οι πολίτες 
γενικότερα στη συζήτηση. 
 
Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, η κα Ana Paula ZACARIAS (συμπρόεδρος) σημείωσε 
ότι ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να ορίσουν τους 27 εκπροσώπους από τις εθνικές 
ομάδες/εκδηλώσεις. Κάλεσε όλους τους εκπροσώπους και παρατηρητές της εκτελεστικής 
επιτροπής να συμμετάσχουν στην εκδήλωση εξ αποστάσεως.  
 
Θα διατεθεί επικαιροποιημένη ενημέρωση.  
 

Συμπεράσματα: 
 
Η εκτελεστική επιτροπή σημείωσε την πρόταση για την πραγματοποίηση εκδήλωσης των 
ευρωπαίων πολιτών στις 17 Ιουνίου 2021 στην Πορτογαλία.  

 
 
5. Ομάδες ευρωπαίων πολιτών  
 
Η κα Dubravka ŠUICA (συμπρόεδρος) προέβη σε ενημέρωση σχετικά με τις πρακτικές 
ρυθμίσεις για την οργάνωση των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, οι οποίες 
επικαιροποιήθηκαν μετά τη συζήτηση της εκτελεστικής επιτροπής στις 22 Απριλίου και 
εστάλησαν στους συμμετέχοντες πριν από τη συνεδρίαση. Σε ό,τι αφορά τα θέματα, οι 
ομάδες πολιτών θα βασιστούν στα θέματα της πλατφόρμας και θα διαρθρωθούν σε 
τέσσερις άξονες: 
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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. 
 
Η συμπρόεδρος επισήμανε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε διεξαχθεί τέτοια άσκηση σε 
τόσο ευρεία κλίμακα. Θα επιλεγούν τυχαία 800 πολίτες για να συμμετάσχουν σε τέσσερις 
ομάδες (200 σε καθεμία). Η διαδικασία επιλογής θα έχει ολοκλη ρωθεί περίπου ένα μήνα 
πριν από την έναρξη των συνεδριάσεων των ομάδων στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε 
επίσης ότι έχουν εκπονηθεί κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές ομάδες πολιτών προς 
ενημέρωση των κρατών μελών. Τόνισε ότι η Κοινή Γραμματεία έχει επιλη φθεί της 
διάρθρωσης του έργου των ομάδων, ώστε να μπορούν οι πολίτες να δίνουν προτεραιότητα 
στα θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των μεγάλων αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εισηγήσεις που λαμβάνονται από την πλατφόρμα.  
 
Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν τους συμπροέδρους για το 
έργο τους και σημείωσαν, μεταξύ άλλων: 
 

 Τη σημασία μιας πραγματικά τυχαίας διαδικασίας επιλογής σε όλα τα κράτη μέλη 
και την ανάγκη χρηματικής αποζημίωσης για τη συμμετοχή των πολιτών στις ομάδες 
ευρωπαίων πολιτών· 

 Τις πιθανές δυσκολίες που προκύπτουν από την ευρύτητα των θεμάτων για τις 
ομάδες· 

 Τον ρόλο και την επιλογή των εμπειρογνωμόνων για τις ομάδες·  
 Τη σημασία της διαφάνειας των εργασιών των ομάδων·  

 
Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, η κα Dubravka ŠUICA (συμπρόεδρος) επιβεβαίωσε ότι 
οι εμπειρογνώμονες θα συμβάλουν στην τροφοδότηση των συζητήσεων στο πλαίσιο των 
ομάδων ευρωπαίων πολιτών και ότι οι εισηγήσεις της πολύγλωσσης ψηφιακής 
πλατφόρμας θα καθοδηγούν τις συζητήσεις.  
 

Συμπεράσματα: 
 
Η εκτελεστική επιτροπή σημείωσε τις επικαιροποιημένες πρακτικές ρυθμίσεις των 
ομάδων ευρωπαίων πολιτών και τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση των 
εθνικών ομάδων πολιτών. 

 
 
6. Επικοινωνιακή στρατηγική για τη Διάσκεψη: Ανταλλαγή απόψεων  
 
Η κα Dubravka ŠUICA (συμπρόεδρος) παρουσίασε στην εκτελεστική επιτροπή επισκόπηση 
της πορείας των εργασιών της πλατφόρμας. Παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τις 
επισκέψεις στην πλατφόρμα και τον αριθμό των προτεινόμενων ιδεών καθώς και σχετικά 
με τις τρέχουσες τάσεις όσον αφορά το κοινωνικο-δημογραφικό και γεωγραφικό υπόβαθρο 
των χρηστών. Υπογράμμισε την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια ώστε να προσεγγιστούν 
περαιτέρω, μεταξύ άλλων, οι νέοι, οι γυναίκες και τα άτομα που συνήθως δεν 
ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σημείωσ ε ότι οι εκδηλώσεις της Διάσκεψης 
θα αυξήσουν επίσης το ενδιαφέρον για την πλατφόρμα. Τόνισε ότι όλοι όσοι συμμετέχουν 
στην εκτελεστική επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση 
πληροφοριών σχετικά με την πλατφόρμα. Επιπλέον, σημείωσε  ότι η παραδοσιακή, θεσμική 
επικοινωνία δεν επαρκεί και ότι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης καθώς και η συνεργασία με αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες οργανώσεις, 
προκειμένου να προσεγγιστούν περισσότερα άτομα. Η συμπρόεδρος υποστήριξε το έργο 
που έχουν ήδη επιτελέσει οι Γενικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας των τριών θεσμικών 
οργάνων και τις κάλεσε να εκπονήσουν πρόταση για στοχευμένες επικοινωνιακές 
δραστηριότητες που θα υποστηρίζουν τα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί.  
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Οι εκπρόσωποι και οι παρατηρητές της εκτελεστικής επιτροπής πρότειναν, μεταξύ άλλων:  

 Να διοργανωθούν ειδικές ενημερωτικές συναντήσεις με δημοσιογράφους σχετικά 

με τη Διάσκεψη· 

 Τα θεσμικά όργανα και οι οντότητες που εκπροσωπούνται στην εκτελεστική 

επιτροπή να ενεργούν ως πολλαπλασιαστές. 

 

Ο κ. Guy VERHOFSTADT (συμπρόεδρος) κάλεσε την Κοινή Γραμματεία να υποβάλει 

πρόταση σχετικά με το πώς οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να συνοδεύουν τις ομάδες 

ευρωπαίων πολιτών και να προβαίνουν σε σχετική ενημέρωση και υπογράμμισε την 

ανάγκη διαφημιστικής προβολής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να προσελκυστούν 

περισσότερα άτομα για να συμβάλουν στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Ζήτησε δε 

από τις τρεις Γενικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας να υποβάλουν συντονισμένη πρόταση κατά 

την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής σχετικά με το τι προτείνει η καθεμία 

ως επικοινωνιακή δράση. 

 

Η κα Ana Paula ZACARIAS (συμπρόεδρος) κάλεσε τις τρεις Γενικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας 

να υποβάλουν πρόταση για κοινή αφήγηση σχετικά με το τι είναι η Διάσκεψη καθώς και 

σχετικά με τις συνιστώσες και τους συμμετέχοντες της Διάσκεψης, που θα συνοδεύεται 

από οπτικό υλικό. Υπογράμμισε ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί επίσης 

σημαντικό ζήτημα για τα άτομα που συμμετέχουν στη Διάσκεψη.  

 

Στις καταληκτικές  παρατηρήσεις της, η κα Dubravka ŠUICA (συμπρόεδρος) τόνισε ότι 

η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την επικοινωνιακή στρατηγική υπήρξε ιδιαίτερα χρήσιμη 

και ζήτησε από τις τρεις Γενικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας να παρουσιάσουν σχέδιο 

σχετικά με το πώς μπορεί να αυξηθεί η ενημέρωση για την πλατφόρμα.  

 

Συμπεράσματα: 

 

Η εκτελεστική επιτροπή ανέθεσε στις Γενικές Διευθύνσεις Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσουν, κατά 

την επόμενη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής, ένα συντονισμένο σχέδιο για την 

προβολή της Διάσκεψης και ιδίως της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας.  

 

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Eva-Maria Poptcheva, μέλος της Κοινής Γραμματείας  
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