Ομάδες εργασίας
Καταστατικό
[Παράρτημα στο έγγραφο βασικών εννοιών για την οργάνωση της Ολομέλειας]

I.
Α. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (η
Διάσκεψη), οι συμπρόεδροι της εκτελεστικής επιτροπής της Διάσκεψης πρότειναν στη σύνοδο
Ολομέλειας της Διάσκεψης να συσταθούν εννέα θεματικές ομάδες εργασίας (βλ. προτεινόμενο
κατάλογο ομάδων εργασίας στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου βασικών εννοιών). Στις
19 Ιουνίου οι συμπρόεδροι παρουσίασαν στην Ολομέλεια την πρόταση για τη διοργάνωση
θεματικών ομάδων εργασίας, η οποία υποστήριξε την πρόταση αυτή.

Β. Οι συμπρόεδροι της εκτελεστικής επιτροπής της Διάσκεψης θα ορίσουν τον πρόεδρο κάθε
ομάδας εργασίας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 2, Συμβούλιο: 2, Επιτροπή: 2, εθνικά κοινοβούλια:
2, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας: 1). Ο κατάλογος των ομάδων εργασίας, των προέδρων και
των μελών τους δημοσιεύεται στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Η σύνθεση των ομάδων εργασίας θα οριστικοποιηθεί από τους συμπροέδρους της εκτελεστικής
επιτροπής της Διάσκεψης με βάση πρόταση που καταθέτουν οι συνιστώσες της Ολομέλειας
της Διάσκεψης1, λαμβάνοντας υπόψη έως τρεις προτιμήσεις που εξέφρασαν τα μέλη με βάση
τους ακόλουθους όρους:
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Όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.
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Κάθε μέλος της Oλομέλειας της Διάσκεψης θα μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο ομάδα
εργασίας2·



Κάθε ομάδα εργασίας θα έχει τουλάχιστον 40 βουλευτές και οι αναλογίες μεταξύ των
διαφόρων συνιστωσών της Ολομέλειας θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται σε
κάθε ομάδα εργασίας3. Οι εκπρόσωποι των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει να
συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας που ασχολούνται με τα ίδια θέματα με τα οποία
ασχολούνται οι ομάδες τους.4

III.
Α. Οι ομάδες εργασίας συμβάλλουν στην προετοιμασία των συζητήσεων και των προτάσεων
της Ολομέλειας της Διάσκεψης, σύμφωνα με τις παραμέτρους της κοινής δήλωσης και του
Εσωτερικού Κανονισμού.

Για τον σκοπό αυτό, συζητούν τις συστάσεις των αντίστοιχων ομάδων πολιτών ενωσιακού και
εθνικού επιπέδου, καθώς και τις συνεισφορές όσον αφορά την πολύγλωσση ψηφιακή
πλατφόρμα σχετικά με τα θέματα της ομάδας εργασίας που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της
Διάσκεψης.

Β. Οι ομάδες εργασίας εργάζονται βάσει συναίνεσης, όπως ορίζεται στην υποσημείωση 7 του
άρθρου 17 του Εσωτερικού Κανονισμού της Διάσκεψης.
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Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας, όταν θεωρούν ότι πρόκειται να
συζητηθούν θέματα σχετικά με το χαρτοφυλάκιό τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Eσωτερικού
Kανονισμού της Διάσκεψης.
3
Ενδεικτικά, αυτό σημαίνει τα εξής: 12 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, 6 για το
Συμβούλιο, 3 για τους εκπροσώπους ομάδων πολιτών από τα κράτη μέλη ή εκδηλώσεων, 1 για την Επιτροπή των
Περιφερειών και 1 για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 1 ή 2 για τους κοινωνικούς εταίρους, 1 για την
κοινωνία των πολιτών και, τέλος, 1 για τα εκλεγμένα μέλη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και
εκπρόσωποι από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών (βλ. κατωτέρω υποσημείωση).
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Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι, ενδεικτικά, οι ομάδες εργασίας των οποίων το αντικείμενο είναι «ισχυρότερη
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, θέσεις εργασίας», «εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός» και
«ψηφιακός μετασχηματισμός» θα πρέπει να έχουν 6 ή 7 εκπροσώπους από ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, ενώ όλες
οι άλλες ομάδες εργασίας θα πρέπει να έχουν 10 εκπροσώπους.
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Γ. Ο πρόεδρος και ο εκπρόσωπος Τύπου, οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί μεταξύ των εκπροσώπων
των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας, θα παρουσιάσουν τα
αποτελέσματα της ομάδας εργασίας στην Ολομέλεια.
Δ. Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας θα επικουρείται από την κοινή γραμματεία.

IV.
Α. Ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας θα συγκαλεί συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια των
χρονοθυρίδων που καθορίζονται στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Διάσκεψης.5
Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό επειδή δεν είναι διαθέσιμοι οι αναγκαίοι
υλικοτεχνικοί και γλωσσικοί πόροι, οι συμπρόεδροι θα προτείνουν εναλλακτικές
χρονοθυρίδες. μπορούν να συγκαλούνται πρόσθετες συνεδριάσεις κατόπιν αιτήματος του
προέδρου, σε συμφωνία με τους συμπροέδρους της εκτελεστικής επιτροπής και με όλες τις
συνιστώσες της ομάδας εργασίας.
Β. Ο πρόεδρος εξασφαλίζει δίκαιη κατανομή του χρόνου αγόρευσης μεταξύ όλων των
συνιστωσών της ομάδας εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών.

V.

Α. Η κοινή γραμματεία συντάσσει συνοπτικά πρακτικά κάθε συνεδρίασης της ομάδας εργασίας
υπό την καθοδήγηση του προέδρου και σε διαβούλευση με τα μέλη της ομάδας εργασίας. Θα
διατεθεί δεόντως στο τμήμα Ολομέλειας της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας.
Β. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας περιορίζεται στα αντίστοιχα μέλη της
Ολομέλειας της Διάσκεψης, σε έναν συνεργάτη ανά μέλος της ομάδας εργασίας και στο
προσωπικό της κοινής γραμματείας της Διάσκεψης.
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Οι χρονοθυρίδες των ομάδων εργασίας δεν συμπίπτουν με τις συζητήσεις της Ολομέλειας ή τα διαλείμματα
μεταξύ τους.
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Γ. Κάθε περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού και προσθήκη νέων κανόνων πρέπει να
γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των τριών συμπροέδρων της Διάσκεψης.
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