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Τι είναι
• Κεντρικός κόμβος μέσω του οποίου οι πολίτες ανταλλάσσουν ιδέες και να στέλνουν 

προτάσεις
• Αποθετήριο προτάσεων και εγγράφων πολιτών
• Συμβολή από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Διάσκεψης
• Δημοσίευση των συμπερασμάτων στα οποία καταλήγει η Διάσκεψη

Χάρτης της Διάσκεψης
Οι πολίτες και οι διοργανωτές εκδηλώσεων πρέπει να σέβονται τον Χάρτη της Διάσκεψης:
• Σεβασμός των αξιών της ΕΕ: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, 

κράτος δικαίου, καθώς και σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων
• Ενθάρρυνση της πολυφωνίας στις συζητήσεις και σεβασμός της ελευθερίας του λόγου
• Καμία ρητορική μίσους ή περιεχόμενο που είναι παράνομο ή εσκεμμένα ψευδές ή 

παραπλανητικό
• Προώθηση της διασυνοριακής συμμετοχής και της χρήσης διαφορετικών γλωσσών

Ολομέλεια της Διάσκεψης

449 εκπρόσωποι
Εκπρόσωποι

Συζητήσεις και συζητήσεις
Οι συστάσεις των Ομάδων Πολιτών
Η συμβολή της πολυγλωσσικής πλατφόρμας

Εργασίες που έχουν προετοιμαστεί
Κατά 9 θεματικές ομάδες εργασίας

Υποβάλλει
Προτάσεις προς την εκτελεστική επιτροπή (σε συναινετική 
βάση)

Συναίνεση
Τουλάχιστον μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών 
κοινοβουλίων

Ομάδες συζήτησης Ευρωπαίων πολιτών
Ομάδες στις οποίες συζητούν οι πολίτες  συγκεκριμένα θέματα και διατυπώνουν σειρά 
συστάσεων προς την ολομέλεια της Διάσκεψης, προκειμένου να τους δώσουν συνέχεια τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ 

Συγκροτήθηκαν τέσσερις ομάδες πολιτών, οι οποίες καλύπτουν μεταξύ τους τα εννέα θέματα που 
παρουσιάζονται ανωτέρω

200 πολίτες σε κάθε ομάδα, οι οποίοι έχουν επιλεγεί τυχαία
Τουλάχιστον 1 άνδρας και 1 γυναίκα ανά κράτος μέλος, κατά φθίνουσα αναλογικότητα όπως στο 
Κοινοβούλιο | το 1/3 πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 25 ετών

Ευρεία εκπροσώπηση των πολιτών
Γεωγραφική προέλευση | Φύλο | Ηλικία | Κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο | Μορφωτικό επίπεδο 

Εκπρόσωποι κάθε ομάδας συμμετέχουν στην ολομέλεια
τουλάχιστον το 1/3 ηλικίας μεταξύ 16 και 25 ετών | Για να παρουσιάσουν τις συστάσεις τους

Κοινή προεδρία
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Roberta Metsola
Συμβούλιο της ΕΕ Emmanuel Macron*
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ursula von der Leyen

Εκτελεστική επιτροπή
9 εκπρόσωποι

3 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
3 από το Συμβούλιο της ΕΕ
3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και Ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους
Αποφασίζουν σχετικά με τις εργασίες της Διάσκεψης
Προετοιμάζουν τις συνεδριάσεις της ολομέλειας
Μεταφέρουν τα συμπεράσματα της ολομέλειας στην κοινή προεδρία 

Συμπρόεδροι
Guy Verhofstadt (Κοινοβούλιο)
Clément Beaune (Συμβούλιο)
Dubravka Šuica (Επιτροπή)

Συναίνεση
των εννέα εκπροσώπων

Κοινή γραμματεία
Στελεχωμένη εξίσου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διασφαλίζει τη λειτουργία της Διάσκεψης, συνδράμει την εκτελεστική επιτροπή και την ολομέλεια

Πολυγλωσσική ψηφιακή πλατφόρμα
Πολυγλωσσικός κόμβος για την ανταλλαγή ιδεών και τη 
συζήτηση ιδεών μεταξύ των πολιτών

• Διασφάλιση πλήρους διαφάνειας, με ανάλυση και δημοσίευση των απόψεων των 
πολιτών στην ψηφιακή πλατφόρμα

• Διαδικτυακή ή άλλου τύπου μετάδοση εκδηλώσεων, όποτε είναι δυνατόν
• Τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων και της οπτικής ταυτότητας της 

Διάσκεψης

Συντονισμός της πλατφόρμας υπό την εποπτεία της 
εκτελεστικής επιτροπής

Ανά κράτος μέλος
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 108
Εθνικά κοινοβούλια 108 (4)
Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών 80
Συμβούλιο 54 (2)
Εθνικές εκδηλώσεις ή/και ομάδες συζήτησης 27 (1)
Επιτροπή των Περιφερειών 18
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή 18

Κοινωνικοί εταίροι 12
Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 8
Τοπικοί αιρετοί αντιπρόσωποι 6
Περιφερειακοί αιρετοί αντιπρόσωποι 6
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Νεολαίας 1

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια άσκηση από τη βάση προς την κορυφή που επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά με τις 
μελλοντικές πολιτικές και τη λειτουργία της Ένωσης. Εργαλεία όπως η ψηφιακή πλατφόρμα και οι ομάδες πολιτών επιτρέπουν τη συζήτηση θεμάτων που τους αφορούν.

* Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου αλλάζουν με την εκ περιτροπής Προεδρία.

Θέματα

Μετανάστευση

Η ΕΕ στον κόσμο

Παιδεία, πολιτισμός, 
νεολαία και αθλητισμός

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας

Ευρωπαϊκή δημοκρατία
Αξίες και δικαιώματα, κράτος 
δικαίου, ασφάλεια

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον

Υγεία

Άλλα θέματα που προτείνονται από τους 
πολίτες

Το παρόν αποτελεί επικαιροποιημένη έκδοση ενημερωτικού 
γραφήματος που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2021.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj


Συμπληρωματικές πληροφορίες

Πολυγλωσσική πλατφόρμα
Η πολυγλωσσική πλατφόρμα της Διάσκεψης είναι ένας κόμβος που δίνει στους Ευρωπαίους πολίτες και στις ευρωπαϊκές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και να φιλοξενούν 
και να παρακολουθούν εκδηλώσεις. Λειτουργεί ως αποθετήριο προτάσεων και εγγράφων, καθώς και ως διαδραστικό εργαλείο 
για την ανταλλαγή και τη συζήτηση ιδεών μεταξύ των πολιτών. Η πλατφόρμα είναι ανοικτή στους πολίτες, την κοινωνία 
των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, τις δημόσιες αρχές σε ενωσιακό και εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ομάδες συζήτησης Ευρωπαίων πολιτών
Πρόκειται για ζωτικά όργανα της Διάσκεψης, τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη συζήτηση θεμάτων που είναι σημαντικά για 
τους πολίτες. Η σύνθεση των ομάδων συζήτησης Ευρωπαίων πολιτών (± 200 πολίτες που επιλέγονται τυχαία) είναι διακρατική 
και αντιπροσωπευτική του πληθυσμού της ΕΕ, όχι μόνο όσον αφορά το φύλο αλλά και την ηλικία, το κοινωνικο-οικονομικό 
υπόβαθρο, τη γεωγραφική προέλευση και το μορφωτικό επίπεδο, με 1/3 των συμμετεχόντων να είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 25 
ετών. Οι ομάδες συζήτησης Ευρωπαίων πολιτών διεξάγουν συζητήσεις, μεταξύ άλλων με βάση προτάσεις από την ψηφιακή 
πλατφόρμα, και θα τροφοδοτούν τη συζήτηση της ολομέλειας της Διάσκεψης με συστάσεις προς τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ να δώσουν συνέχεια. Έχουν δημιουργηθεί τέσσερις θεματικές ομάδες συζήτησης πολιτών: i) ευρωπαϊκή δημοκρατία/
αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια· ii) κλιματική αλλαγή, περιβάλλον/υγεία· iii) ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 
δικαιοσύνη, θέσεις εργασίας/εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός, αθλητισμός/ψηφιακός μετασχηματισμός· και iv) η ΕΕ στον 
κόσμο/μετανάστευση·
Οι ομάδες συζήτησης Ευρωπαίων πολιτών συνεδριάζουν σε συνεδρίες διαβούλευσης, σε διάφορους τόπους, και 
επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα. Τα κράτη μέλη (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και άλλοι συμμετέχοντες 
(κοινωνία των πολιτών, κοινωνικοί εταίροι ή πολίτες) μπορεί να συγκροτούν επιπλέον ομάδες συζήτησης πολιτών στο πλαίσιο 
της Διάσκεψης, εφόσον συμμορφώνονται πλήρως με τον Χάρτη της Διάσκεψης.

Κοινή προεδρία
Η Διάσκεψη τελεί υπό την τριμερή ηγεσία των προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή των Roberta Metsola (η οποία διαδέχτηκε τον αποθανόντα David Sassoli), Emmanuel Macron, 
που εκπροσωπεί τη γαλλική προεδρία του Συμβουλίου έως τις 30 Ιουνίου 2022, και Ursula von der Leyen αντίστοιχα. Με 
βάση την εκ περιτροπής διαδοχή που θέσπισε η σχετική απόφαση του Συμβουλίου, την προεδρία του Συμβουλίου άσκησε 
προηγουμένως η Πορτογαλία (1 Ιανουαρίου-30 Ιουνίου 2021) και στη συνέχεια η Σλοβενία (1 Ιουλίου-31 Δεκεμβρίου 2021). Η 
τριμερής προεδρία της Διάσκεψης είναι το τελικό όργανο στο οποίο θα υποβληθούν τα τελικά πορίσματα της Διάσκεψης, έτσι 
ώστε κάθε θεσμικό όργανο να μπορεί να δώσει την κατάλληλη συνέχεια σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του. 

Ολομέλεια της Διάσκεψης
Στην ολομέλεια συμμετέχουν συνολικά 449 εκπρόσωποι. Οι εκπρόσωποι αυτοί προέρχονται από τα τρία θεσμικά όργανα 
(Επιτροπή, Συμβούλιο της ΕΕ και Κοινοβούλιο), τα εθνικά κοινοβούλια, τις ομάδες συζήτησης πολιτών, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), από εθνικές εκδηλώσεις ή 
ομάδες συζήτησης, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Από τον Ιούλιο συμμετέχουν επίσης τοπικοί 
και περιφερειακοί αιρετοί αντιπρόσωποι. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφαλείας προσκαλείται να συμμετέχει όποτε συζητείται ο διεθνής ρόλος της ΕΕ. Μπορούν επίσης να προσκαλούνται και 
άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς και εμπειρογνώμονες.
Η ολομέλεια συζητά θέματα και συστάσεις που τίθενται από εθνικές και ευρωπαϊκές ομάδες συζήτησης πολιτών, καθώς και 
από συνεισφορές της ψηφιακής πλατφόρμας, ομαδοποιημένες ανά θέμα. Οι συζητήσεις είναι ανοικτές, χωρίς προκαθορισμένο 
αποτέλεσμα και χωρίς να περιορίζονται τα θέματα σε προκαθορισμένους τομείς πολιτικής. Η ολομέλεια αποφασίζει σε 
συναινετική βάση (τουλάχιστον μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων) 
σχετικά με τις προτάσεις που θα υποβληθούν στην εκτελεστική επιτροπή. Η τελευταία είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη της 
τελικής έκθεσης της Διάσκεψης, σε πλήρη συνεργασία και διαφάνεια με την ολομέλεια. Η τελική έκθεση θα δημοσιευθεί στην 
ψηφιακή πλατφόρμα και θα αποσταλεί στην Κοινή Προεδρία για να της δοθεί συγκεκριμένη συνέχεια. 

Εκτελεστική επιτροπή
Η εκτελεστική επιτροπή διαχειρίζεται τις εργασίες της Διάσκεψης (συνεδριάσεις ολομέλειας, ομάδες συζήτησης Ευρωπαίων 
πολιτών και ψηφιακή πλατφόρμα), επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της συμβολής των πολιτών, και τη συνέχεια που θα τους δοθεί. Και τα τρία θεσμικά όργανα 
(Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο) εκπροσωπούνται ισότιμα στην εκτελεστική επιτροπή, καθένα με τρία μέλη και έως 
τέσσερις παρατηρητές. Η προεδρία της εκτελεστικής επιτροπής ασκείται από κοινού από έναν εκπρόσωπο καθενός από τα 
τρία θεσμικά όργανα· στην περίπτωση του Συμβουλίου από την εκ περιτροπής προεδρία. Η προεδρική τρόικα της COSAC 
(Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ) έχει καθεστώς 
μόνιμου παρατηρητή. Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ έχουν επίσης καθεστώς παρατηρητή. Κατόπιν πρότασης των συμπροέδρων, η 
ολομέλεια ενέκρινε τη δημιουργία εννέα θεματικών ομάδων εργασίας, μία για καθένα από τα εννέα θέματα. Η εκτελεστική 
επιτροπή δύναται να προσκαλεί εμπειρογνώμονες για να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις της Διάσκεψης.

Γραμματεία
Μια κοινή γραμματεία, στελεχωμένη από ίσο αριθμό υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Γενικής Γραμματείας του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, επικουρεί την εκτελεστική επιτροπή στη διοργάνωση της ολομέλειας της Διάσκεψης και των 
ομάδων συζήτησης Ευρωπαίων πολιτών.

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε για τους βουλευτές και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους οποίους και απευθύνεται, ως υλικό αναφοράς 
για να τους βοηθήσει στο κοινοβουλευτικό τους έργο. Το περιεχόμενο του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη/των συντακτών και 
οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκφράζουν την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η 
μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενημερωθεί και του έχει 
αποσταλεί αντίγραφο. © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2022

eprs@ep.europa.eu (επικοινωνία)  http://www.eprs.ep.parl.union.eu (ενδοδίκτυο)  http://www.europarl.europa.eu/thinktank (διαδίκτυο)  http://epthinktank.eu (ιστολόγιο)  http://
epthinktank.eu

Πηγές: Κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, εσωτερικός κανονισμός της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, εκθέσεις της εκτελεστικής επιτροπής.
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