ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Ομάδα Εργασίας «Ευρωπαϊκή Δημοκρατία», υπό την προεδρία του Manfred Weber, Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
18 Φεβρουαρίου 2022, από τις 14.00 έως τις 16.00
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και μεταδίδεται μέσω διαδικτύου (η καταγραφή
είναι διαθέσιμη εδώ). Ο πρόεδρος εξηγεί ότι στόχος είναι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις σχετικά με
τους υπόλοιπους δύο πυλώνες της δομής εργασίας της ομάδας εργασίας, δηλαδή την εκτελεστική
εξουσία της Ένωσης και την επικουρικότητα. Παρουσιάζει επίσης τα σχέδια για τις μελλοντικές
εργασίες, ανακοινώνοντας ότι οι επόμενες συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας θα πραγματοποιηθούν
στις 11 Μαρτίου, στις 25 Μαρτίου και στις 8 Απριλίου (εάν κριθεί απαραίτητο). Υπενθυμίζει την
πρόθεσή του να εκπονήσει ανεπίσημο έγγραφο με σχέδια προτάσεων, το οποίο θα συζητηθεί πρώτα
με τους πολίτες, πριν από την παρουσίαση στα άλλα μέλη της ομάδας εργασίας. Όσον αφορά την
έγκριση των προτάσεων, σημειώνει ότι πρέπει να επιτευχθεί συναίνεση τουλάχιστον μεταξύ των
συνιστωσών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των εθνικών
κοινοβουλίων, με διαπραγματεύσεις σε διάφορα επίπεδα των δομών εργασίας της Διάσκεψης,
ανάλογα με τις ανάγκες.
2. Συζήτηση
2.1. Εκτελεστική αρμοδιότητα
Τα μέλη της ομάδας εργασίας συμμετέχουν στη συνέχεια σε συζήτηση σχετικά με τις διάφορες πτυχές
της εφαρμογής των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ. Αναφέρονται οι αρχές της λογοδοσίας, της
διαφάνειας και της αξιοπιστίας και τα μέλη αναφέρονται στις προσδοκίες για ομοιόμορφη εφαρμογή
και επιβολή των κανόνων της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν την ανάγκη τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές να συνεργαστούν στενά για να
επιτύχουν τη διαδικασία εφαρμογής. Σημειώνεται ειδικότερα ότι τα κράτη μέλη είχαν να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ενώ η Επιτροπή διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο όσον αφορά τη
συνδρομή, την εποπτεία και την επιβολή, μεταξύ άλλων με την προσφυγή υποθέσεων στο
Δικαστήριο. Η διασφάλιση της πρόσβασης σε πληροφορίες και ο αποτελεσματικός διάλογος μεταξύ
των πολιτών και των φορέων λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, όπως επισημαίνεται στις συστάσεις
των πολιτών, θεωρούνται επίσης καίριας σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες
αντιλαμβάνονται την εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΕ.
Τα μέλη συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ικανότητα δράσης της ΕΕ, σύμφωνα με
τις συστάσεις των πολιτών. Ορισμένοι ομιλητές κρίνουν ότι αυτό απαιτεί περαιτέρω μετάβαση από
την ομοφωνία στην ψηφοφορία με πλειοψηφία ποιότητας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δύο μέλη κρίνουν ότι πολλά θα μπορούσαν να επιτευχθούν με μεγαλύτερη ευελιξία και
αποφασιστικότητα όσον αφορά τη χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών για την αντιμετώπιση νέων
ζητημάτων του θεματολογίου της ΕΕ, όπως συνέβη με την προμήθεια εμβολίων κατά τη διάρκεια της
πανδημίας COVID-19 ή τη διαχείριση της υβριδικής μεταναστευτικής κρίσης στα ανατολικά σύνορα
της ΕΕ. Χωρίς να αποκλείονται οι αναθεωρήσεις των Συνθηκών, επισημαίνεται ότι η Συνθήκη της
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Λισαβόνας διαθέτει ήδη μηχανισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, π.χ. θα επέτρεπε ήδη στους
Επιτρόπους να είναι τα 2/3 των κρατών μελών.
Ορισμένοι ομιλητές αναφέρονται στην προστασία του κράτους δικαίου ως εν προκειμένω περίπτωση
όσον αφορά την ανάγκη διασφάλισης της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ, εκφράζοντας την
υποστήριξή τους στην επιθυμία των πολιτών να ενισχύσουν την απάντηση της ΕΕ στο θέμα αυτό.
Υπάρχουν ορισμένες εκκλήσεις προς την Επιτροπή να εφαρμόσει τον υφιστάμενο κανονισμό
αιρεσιμότητας που συνδέεται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και προτάσεις για υπέρβαση του
ισχύοντος κανονισμού για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν
τη βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης και την επανεξέταση των διαδικασιών λήψης
αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 7 της ΣΕΕ, καθώς και έκκληση για σεβασμό της ποικιλομορφίας των
κρατών μελών. Επισημαίνεται επίσης η σημασία της αξιοπιστίας της δράσης της ΕΕ, όπως τονίζεται
στη σύσταση των πολιτών σχετικά με τη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου σε
εσωτερικό επίπεδο, προκειμένου η ΕΕ να είναι σε θέση να αποτελέσει παράδειγμα σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Ορισμένα μέλη θίγουν επίσης άλλα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών,
ζητώντας την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου χωρίς
καθυστέρηση, καθώς και τη διασφάλιση του δικαιώματος πρωτοβουλίας για τις συμφωνίες των
κοινωνικών εταίρων. Επιπλέον, μεμονωμένα μέλη ζητούν να μειωθεί ο αριθμός των Επιτρόπων και
να καταστεί η Επιτροπή περισσότερο υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2.2. Επικουρικότητα και διαδικασίες
Οι συζητήσεις θίγουν επίσης τον ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη γεφύρωση του
χάσματος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο
οι διαδικασίες της ΕΕ και οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα μπορούσαν να
αναπτυχθούν περαιτέρω, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες
και να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι επιπτώσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Διατυπώνονται ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις για την προώθηση των αρχών της
επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην ΕΕ, όπως η
αναβάθμιση του ρόλου της Επιτροπής των Περιφερειών στην προετοιμασία της νομοθεσίας της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της εδαφικής διάστασης στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και η αποτύπωση της
αρχής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού
έργου. Τα μέλη συζητούν επίσης τρόπους για την καλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και
των περιφερειακών κοινοβουλίων, ιδίως σε τομείς όπου οι περιφέρειες διαθέτουν νομοθετική
εξουσία, όπως μέσω διαδικασιών πράσινης ή κόκκινης κάρτας, οι οποίες θα επιτρέψουν σε ορισμένο
αριθμό κοινοβουλίων να προτείνουν ή να μπλοκάρουν τη νομοθεσία της ΕΕ. Προτείνεται επίσης να
διερευνηθούν νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ του ΕΚ και των εθνικών κοινοβουλίων, για
παράδειγμα κοινές συζητήσεις στην ολομέλεια σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Επιπλέον, τίθεται ο σημαντικός ρόλος των περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων στην ενημέρωση
των πολιτών και στη συμμετοχή τους στη συζήτηση για θέματα της ΕΕ και διατυπώνεται πρόταση για
την προώθηση των ευκαιριών ανταλλαγής τους. Λίγα μέλη επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με την αρχή
της επικουρικότητας σε ορισμένους τομείς, θα πρέπει να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ,
προτείνοντας επίσης να εξεταστεί σε ποιους τομείς οι αρμοδιότητες θα μπορούσαν να μεταφερθούν
από τα κράτη μέλη στο επίπεδο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των πολιτών.
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Υπό την ιδιότητά της συμπροέδρου, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Šuica καλεί τα μέλη της ομάδας
εργασίας να εξετάσουν προσεκτικά κάθε σύσταση των πολιτών και να τις συζητήσουν βάσει ομάδων.
Υπογραμμίζει ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν πλήρη ευθύνη και να επικυρώσουν
όλες τις προτάσεις, καθώς και ότι είναι σημαντικό να ακολουθηθεί μια κοινή προσέγγιση για όλες τις
ομάδες εργασίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία που συζητήθηκε στο πλαίσιο των δομών της
Διάσκεψης. Άλλα μέλη εκφράζουν την ανάγκη να τεθούν οι συστάσεις των πολιτών στο επίκεντρο της
διαδικασίας και να διατηρηθεί μια οριζόντια προσέγγιση σε όλες τις ομάδες εργασίας.
3. Τελικές παρατηρήσεις του προέδρου
Ο πρόεδρος υπενθυμίζει τους 5 πυλώνες που συμφωνήθηκαν το φθινόπωρο και οι οποίοι
ολοκληρώνονται στην παρούσα συνεδρίαση. Επιβεβαιώνει ότι θα συντάξει ανεπίσημο έγγραφο, με
βάση τις συστάσεις των ευρωπαϊκών και εθνικών ομάδων πολιτών και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδέες
της πλατφόρμας και τις συζητήσεις στην ομάδα εργασίας, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα σχέδια
προτάσεων. Ενημερώνει ότι πρώτα θα διαβουλευθεί με τους πολίτες σχετικά με τις προτάσεις αυτές
και στη συνέχεια θα τις παρουσιάσει σε όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας για συζήτηση. Εκφράζει
επίσης την επιθυμία οι διάφορες συνιστώσες να ορίσουν σημεία επαφής για τις εργασίες σχετικά με
τα σχέδια προτάσεων και δεσμεύεται να λάβει τα επόμενα μέτρα με πλήρη διαφάνεια. Τέλος,
σημειώνει ότι οι εργασίες επί σχεδίων προτάσεων θα συνεχιστούν στην ολομέλεια της Διάσκεψης και
ότι τα συμπεράσματα της ολομέλειας της Διάσκεψης θα καταρτιστούν από την εκτελεστική επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης στις 18 Φεβρουαρίου 2022

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου – από τις 14.00 έως τις 16.00
(εξ αποστάσεως)
1. Έναρξη της συνεδρίασης από την πρόεδρο
2. Παρουσίαση από τους πολίτες των συστάσεων της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών
σχετικά με την ευρωπαϊκή δημοκρατία και εν συνεχεία διεξαγωγή συζήτησης
3. Συζήτηση με θέμα την τρίτη ενδιάμεση έκθεση από την πολύγλωσση ψηφιακή
πλατφόρμα
4. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ευρωπαϊκή δημοκρατία
4.1 Εκτελεστική αρμοδιότητα
4.2 Επικουρικότητα και διαδικασίες
5. Διάφορα
6. Κήρυξη της λήξης από τον πρόεδρο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Κατάλογος των μελών της ομάδας εργασίας για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
Πρόεδρος: Manfred WEBER

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

Τίτλος

Όνομα

Επώνυμο

Συνιστώσα

κα
κ.
κ.
κα
κ.
κ.
κα
κ.
κ.

Chiara
Μιχαλάκης
Zoltán
Olga
Matouš
Brando
Mara
Damian
Ioannis

ALICANDRO
ΑΣΗΜΆΚΗΣ
BALCZÓ
BAUM
BĚLOHLÁVEK
BENIFEI
BIZZOTTO
BOESELAGER
BOURNOUS

κ.

Nicolai

BOYSEN

κα
κ.
κ.
κα
κ.
κ.
κα
κ.
κα
κ.
κα
κ.
κα
κα
κ.
κ.
κ.
κ.
κα
κ.
κ.

Martina
Gari
Vasco
Annemieke
Bruno
Gašper
Aleksandra
Pascal
Anna
Sandro
Eva Kjer
Pablo
Pat
Antonia
Wepke
Tomáš
Zdzisław
Reinhold
Esther
Ευάγγελος
Aleksandar

κα

Radvilė

BRAMBILLA
CAPPELLI
CORDEIRO
DE CLERCK
DIAS
DOVŽAN
DULKIEWICZ
DURAND
ECHTERHOFF
GOZI
HANSEN
HISPÁN
Kelly
KIEPER
KINGMA
KOZÁK
KRASNODĘBSKI
LOPATKA
LYNCH
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
MILISOV
MORKUNAITĖMIKULĖNIENĖ

Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών
Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών
Εθνικά Κοινοβούλια
Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών
Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Εθνικά Κοινοβούλια
Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα
κράτη μέλη
Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών
Εθνικά Κοινοβούλια
Επιτροπή των Περιφερειών
Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών
Εθνικά Κοινοβούλια
Συμβούλιο
Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Κοινωνία των πολιτών
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Εθνικά Κοινοβούλια
Εθνικά Κοινοβούλια
Συμβούλιο
Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών
Συμβούλιο
Συμβούλιο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Εθνικά Κοινοβούλια
Κοινωνικοί εταίροι
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών

κα

Dorien

NIJS

κ.
κ.

Jorge Luis
Anti

PAZOS LOPEZ
POOLAMETS
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Εθνικά Κοινοβούλια
Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα
κράτη μέλη
Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών
Εθνικά Κοινοβούλια

κ.
κ.

Arnoldas
Paulo

PRANCKEVIČIUS
RANGEL

κα

Ariane

RODERT

κ.
κ.
κ.
κ.

Hans
Domènec Miquel
Hermano
Axel

ROTHENBERG
RUIZ DEVESA
SANCHES RUIVO
SCHÄFER

κ.

Kaspar

SCHULTZ

κ.
κ.

Pedro
Sven

SILVA PEREIRA
SIMON

κα

Lucie

STUDNICNA

κα
κα
κ.
κ.
κ.

Dubravka
Wiktoria
Απόστολος
Bastiaan
Andris

SUICA
TYSZKA ULEZALKA
ΤΖΙΤΖΙΚΏΣΤΑΣ
VAN APELDOORN
VĪTOLS
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Συμβούλιο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή
Εθνικά Κοινοβούλια
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τοπική/Περιφερειακή εκπρόσωπος
Εθνικά Κοινοβούλια
Εθνικές ομάδες πολιτών/εκδηλώσεις από τα
κράτη μέλη
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών
Επιτροπή των Περιφερειών
Εθνικά Κοινοβούλια
Συμβούλιο

