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Το μέλλον είναι
στα χέρια σου

Τι είναι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης;
Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια μοναδική και
επίκαιρη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν τις
προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. Ανεξάρτητα
από το πού είστε ή με τι ασχολείστε, αυτός είναι ο χώρος όπου θα
σκεφτείτε το μέλλον που θέλετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα
συμβάλετε στη διαμόρφωσή του.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχουν δεσμευθεί να ακούσουν τους Ευρωπαίους και, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων τους, να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που θα
διατυπωθούν.
Έως την άνοιξη του 2022 η Διάσκεψη αναμένεται να καταλήξει σε
συμπεράσματα και να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το μέλλον της
Ευρώπης.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;
Ευρωπαίοι πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και όλες τις
γωνιές της Ένωσης, με τους νέους να έχουν κεντρικό ρόλο στη
διαμόρφωση του μέλλοντος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
Οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς
και η κοινωνία των πολιτών και άλλες οργανώσεις που επιθυμούν να
διοργανώσουν εκδηλώσεις και να συνεισφέρουν ιδέες.
Όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα οφείλουν να σέβονται τις αξίες που
ορίζονται στον Χάρτη της Διάσκεψης.

Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί

https://futureu.europa.eu

Ποιες είναι οι συνιστώσες της Διάσκεψης;

Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα – θα είναι ο χώρος όπου οι πολίτες
θα μοιράζονται ιδέες και θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις συμβολές τους. Θα
συλλέγονται, θα αναλύονται και θα δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της
Διάσκεψης.

Αποκεντρωμένες εκδηλώσεις – διαδικτυακές, με φυσική παρουσία1 και

υβριδικές εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνουν φυσικά πρόσωπα και οργανισμοί,
καθώς και εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ομάδες ευρωπαίων πολιτών – θα συζητήσουν διάφορα θέματα, με βάση τις

συμβολές που παρείχαν οι πολίτες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Οι ομάδες
αυτές θα είναι αντιπροσωπευτικές όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση, το φύλο,
την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και/ή το επίπεδο εκπαίδευσης.

Ολομέλειες της Διάσκεψης – θα διασφαλίζουν ότι οι συστάσεις των εθνικών

ομάδων και των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών, χωρισμένες θεματικά, συζητούνται
χωρίς να είναι προκαθορισμένο το αποτέλεσμα και χωρίς να περιορίζεται το πεδίο
τους σε προκαθορισμένους τομείς πολιτικής.
Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα αποτελείται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από
εκπροσώπους όλων των εθνικών κοινοβουλίων, επί ίσοις όροις, και από πολίτες.
Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,
οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα εκπροσωπούνται επίσης.
Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας θα συμμετέχει όταν συζητείται ο διεθνής ρόλος της ΕΕ.
Η εκτελεστική επιτροπή θα καταρτίζει και θα δημοσιεύει τα συμπεράσματα της
Ολομέλειας της Διάσκεψης.

Ποιος είναι ο ρόλος της ψηφιακής πλατφόρμας;
Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι ο κόμβος της Διάσκεψης: είναι ο τρόπος
να συμμετάσχετε και να διατυπώσετε τις απόψεις σας στη Διάσκεψη.
Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας για την Ευρώπη και τις
αλλαγές που πρέπει να γίνουν, να δείτε τις απόψεις άλλων, να βρείτε
εκδηλώσεις κοντά σας, να οργανώσετε δική σας εκδήλωση και να
παρακολουθήσετε την πρόοδο και τα αποτελέσματα της Διάσκεψης.

Πώς μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας;
Κάντε απλώς την επιλογή σας από το ευρύ φάσμα θεμάτων ή επιλέξτε
κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει προσωπικά και στείλτε την άποψή
σας στη Διάσκεψη. Οι ιδέες σας θα συλλέγονται, θα αναλύονται και θα
δημοσιεύονται στην πλατφόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης.
Στη συνέχεια θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις που θα
πραγματοποιηθούν στις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και στις
ολομέλειες. Ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης θα διασφαλίζει ότι
οι ιδέες που διατυπώνονται κατά τις εκδηλώσεις της Διάσκεψης
καταλήγουν σε συγκεκριμένες συστάσεις για ενωσιακή δράση.
Τα τελικά αποτελέσματα της Διάσκεψης θα παρουσιαστούν σε έκθεση
προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής. Τα τρία θεσμικά όργανα θα εξετάσουν με ταχύτητα
πώς μπορούν να δώσουν αποτελεσματική συνέχεια στην έκθεση,
το καθένα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις
Συνθήκες.
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Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού και με τήρηση των ενδεχόμενων σχετικών
περιορισμών.

Ποιος ηγείται της Διάσκεψης;
Η Διάσκεψη υπάγεται στα τρία θεσμικά όργανα, τα οποία εκπροσωπούνται από
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Υποβάλλει δε τακτικά εκθέσεις στην Κοινή Προεδρία.
Η εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη να λαμβάνει αποφάσεις με συναίνεση
όσον αφορά τις εργασίες της Διάσκεψης, τις διαδικασίες και τις εκδηλώσεις της,
επιτηρεί τη Διάσκεψη καθώς εξελίσσεται και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της
Ολομέλειας της Διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων των συμβολών των πολιτών και
των επακολουθητικών τους ενεργειών.
Κοινή γραμματεία, με περιορισμένο μέγεθος και υπαλλήλους με ίση εκπροσώπηση
των τριών θεσμικών οργάνων, επικουρεί τις εργασίες της εκτελεστικής επιτροπής.

The Conference on the Future of Europe is yours.
Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί και συνδεθείτε σήμερα με την
πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Το μέλλον είναι στα χέρια σου.
#TheFutureIsYours
https://futureu.europa.eu
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