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Επικοινωνιακή πολιτική

Η ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία έχει ως νομική βάση τον Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (τον Χάρτη), ο οποίος εγγυάται το δικαίωμα όλων
των πολιτών της ΕΕ να ενημερώνονται επί ενωσιακών θεμάτων. Τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ έχουν αναπτύξει διάφορα εργαλεία και υπηρεσίες για τη διατήρηση της
επαφής με το κοινό και την ενημέρωσή του. Από την επίσημη έναρξή της το 2012, η
νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν πιο
άμεσα στην κατάρτιση της νέας νομοθεσίας και στα ενωσιακά θέματα.

Νομική βάση

Οι Συνθήκες της ΕΕ δεν περιέχουν ειδικές διατάξεις για την επικοινωνιακή πολιτική.
Ωστόσο, ο Χάρτης κατέστη δεσμευτικός με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία του
προσέδωσε το ίδιο νομικό καθεστώς με εκείνο των Συνθηκών. Ο Χάρτης παρέχει σε
όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ένα κοινό πλαίσιο για τη σύνδεση των ενωσιακών
επιτευγμάτων με τις υποκείμενες αξίες της ΕΕ κατά την επικοινωνία με το κοινό. Στα
σχετικά άρθρα του Χάρτη συγκαταλέγονται το άρθρο 11 (δικαίωμα στην πληροφόρηση
και ελευθερία έκφρασης, καθώς και ελευθερία και πολυφωνία των μέσων μαζικής
ενημέρωσης), το άρθρο 41 (δικαίωμα σε ακρόαση και δικαίωμα κάθε προσώπου να
έχει πρόσβαση στον φάκελό του), το άρθρο 42 (δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ) και το άρθρο 44 (δικαίωμα αναφοράς). Δεδομένου ότι
δεν υπάρχει ξεχωριστή νομική βάση στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) για την επικοινωνιακή πολιτική, για οποιαδήποτε δράση σε επίπεδο
ΕΕ είναι αναγκαία η παραπομπή στο άρθρο 352 της ΣΛΕΕ.

Στόχοι

Η ΕΕ έχει ευθύνη να κοινοποιεί τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές της στους
πολίτες της ΕΕ και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα όργανα της ΕΕ διαθέτουν
εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικούς προϋπολογισμούς για να διασφαλίζουν ότι οι
πληροφορίες σχετικά με την Ένωση θα είναι εύκολα διαθέσιμες σε γλώσσα που
κατανοούν οι πολίτες.
Εάν έχουν πρόσβαση σε σαφείς πληροφορίες, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ασκούν
πιο εύκολα το δικαίωμα συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, στην
οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και εγγύτητα
προς τον πολίτη, με σεβασμό προς τις αρχές του πλουραλισμού, της συμμετοχής, του
ανοίγματος και της διαφάνειας. Τα έγγραφα πολιτικής σχετικά με την επικοινωνία τα
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οποία έχουν δημοσιευτεί από την Επιτροπή αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη σημασία της
εν λόγω πολιτικής, η οποία βασίζεται σε τρεις αρχές:
— συνεκτίμηση της κοινής γνώμης και των απόψεων και προβληματισμών του

πολίτη·

— επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών και των κατοίκων·

— επαφή με τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο, με επικοινωνία μαζί τους σε εθνικό ή
τοπικό πλαίσιο μέσω των μέσων ενημέρωσης που προτιμούν.

Κύριες πρωτοβουλίες και εξελίξεις

Από το 2001 και μετά καταβλήθηκαν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη χάραξη μιας
συνεκτικής επικοινωνιακής στρατηγικής της ΕΕ, με την Επιτροπή να δημοσιεύει
μια σειρά από σημαντικά έγγραφα πολιτικής για την επικοινωνία. Οι προσπάθειες
αυτές τροφοδότησαν τη διαδικτυακή πύλη «Η φωνή σας στην Ευρώπη» του 2002,
η οποία τον Νοέμβριο του 2018 μετατράπηκε στην πύλη «Πείτε την άποψή σας»
που προσφέρει στους πολίτες, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις την ευκαιρία
να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής της
Επιτροπής. Τον Φεβρουάριο του 2006, η Επιτροπή εξέδωσε τη λευκή βίβλο για μια
ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας, η οποία προσδιόρισε πέντε τομείς δράσης που
σχετίζονταν με τη σύμπραξη με άλλα θεσμικά όργανα, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία
των πολιτών, τόνισε τη σημασία της προώθησης του δικαιώματος στην ελευθερία
πληροφόρησης στην ΕΕ και πρότεινε την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χάρτη ή ενός
κώδικα δεοντολογίας για την επικοινωνία.
Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο επικοινωνούν με τα μέσα ενημέρωσης, τους
ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες σχετικά με ζητήματα ενωσιακού
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και των δράσεων της
ΕΕ, παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω των αντίστοιχων
Γενικών Διευθύνσεων Επικοινωνίας που διαθέτουν. Τα μέσα επικοινωνίας που
χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν ιστότοπους, λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, εγκαταστάσεις για επισκέπτες, γραφεία συνδέσμου και τοπικά γραφεία σε
όλες τις χώρες της ΕΕ, και ειδικές υπηρεσίες για τα μέσα ενημέρωσης. Τα κύρια εργαλεία
και δράσεις στον τομέα της επικοινωνιακής πολιτικής της ΕΕ είναι τα εξής:
— κέντρα άμεσης επαφής, όπως το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct, το

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και η μονάδα Ask EP. Οι πολίτες μπορούν να
απευθύνονται γραπτώς ή τηλεφωνικώς σε αυτά τα κέντρα επαφής, για να βρίσκουν
τις απαντήσεις που χρειάζονται·

— επικοινωνία σχετικά με την Ευρώπη μέσω του επίσημου ιστότοπου EUROPA
της ΕΕ, της υπηρεσίας τηλεοπτικής ενημέρωσης Europe by Satellite της ΕΕ,
του Κέντρου Πολυμέσων του Κοινοβουλίου, το οποίο καλύπτει τις τελευταίες
ειδήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμεταδίδει μέσω διαδικτύου τις
κοινοβουλευτικές συζητήσεις της ολομέλειας και τις συνεδριάσεις των επιτροπών·

— επικοινωνία μέσω των διαφόρων ιστότοπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των
αντίστοιχων υπηρεσιών Τύπου και των διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης·
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— η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (βλ. παρακάτω)·

— τα προγράμματα «Ευρώπη για τους πολίτες» και «Δικαιώματα και αξίες» (βλ.
παρακάτω)·

— η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη σύμπραξη για την επικοινωνιακή
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων (βλ. παρακάτω)·

— οι ιστότοποι «Τι κάνει η Ευρώπη για μένα» και EUandME, καθώς και η εφαρμογή
για φορητές συσκευές «Η Ευρώπη στα χέρια σας» (βλ. παρακάτω)·

— η ενημερωτική εκστρατεία «Αυτή τη φορά ψηφίζω» την οποία δρομολόγησε το
Κοινοβούλιο για να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές
του Μαΐου του 2019 και να τους ενθαρρύνει να ψηφίσουν·

— η ενίσχυση της κάλυψης των θεμάτων της ΕΕ μέσω συνεργασίας με
οπτικοακουστικές και διαδικτυακές πλατφόρμες· π.χ. το ευρωπαϊκό ραδιοφωνικό
δίκτυο Euranet και το Euronews.

1. Το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες και το νέο πρόγραμμα Δικαιώματα και
αξίες
Μετά τις εκκλήσεις που διατυπώθηκαν στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
τόσο στο Τάμπερε (1999) όσο και στη Νίκαια (2000) για έναν πιο ανοιχτό διάλογο με την
κοινωνία των πολιτών, τον Ιανουάριο του 2004 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
το πρώτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της συμμετοχής των
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κοινά. Λόγω της αποτυχίας του εγχειρήματος για
το Σύνταγμα της Ευρώπης, το πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της συμμετοχής
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κοινά ακολουθήθηκε από το πρόγραμμα
«Ευρώπη για τους πολίτες», που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο το 2006 για την περίοδο 2007-2013 με συνολική χρηματοδότηση
215 εκατομμυρίων EUR. Τον Δεκέμβριο του 2011, μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση
του προγράμματος το 2010, η Επιτροπή πρότεινε τη συνέχιση του προγράμματος
εντός του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, αν και σε
ελαφρώς αναθεωρημένη μορφή. Ο κύριος στόχος του νέου προγράμματος θα ήταν
«η ενίσχυση της μνήμης και η βελτίωση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά
σε ενωσιακό επίπεδο». Το νέο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» εγκρίθηκε
επίσημα από το Συμβούλιο στις 14 Απριλίου 2014 με προϋπολογισμό ύψους 185,5
εκατ. EUR, δηλαδή μειωμένο σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα και την
αρχική πρόταση της Επιτροπής. Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020»
προσέφερε χρηματοδότηση σε δύο κύριους θεματικούς τομείς: (1) ευρωπαϊκή μνήμη
και (2) δημοκρατική στράτευση και συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Το πρόγραμμα
συνέστησε επίσης ομάδα διαλόγου με τους πολίτες, η οποία συνεδριάζει σε τακτική
βάση για να συζητήσει θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα, την εφαρμογή του
και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του, καθώς και για να παρακολουθεί τις εξελίξεις
πολιτικής σε συναφείς τομείς. Η αξιολόγηση του προγράμματος για την περίοδο
2014-2020 κατέδειξε τον συνολικά θετικό ρόλο του στην ενθάρρυνση της συμμετοχής
των πολιτών στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες σε ολόκληρη την ΕΕ.
Στις 30 Μαΐου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση
του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» (2021-2027), το οποίο πρόκειται να
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χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο ενός νέου ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις
αξίες, με συνολικά κονδύλια ύψους 641,7 εκατ. EUR. Το σκέλος «Δραστηριοποίηση και
συμμετοχή των πολιτών» του νέου προγράμματος, με προτεινόμενο προϋπολογισμό
ύψους 233 εκατ. EUR, έχει ως στόχο να αντικαταστήσει το τρέχον πρόγραμμα
«Ευρώπη για τους πολίτες», εστιάζοντας (1) στην αύξηση της κατανόησης από
τους πολίτες της Ένωσης, της ιστορίας της, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της
πολυμορφίας της, και (2) στην προώθηση των ανταλλαγών και της συνεργασίας
μεταξύ πολιτών διαφορετικών χωρών. Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, το Κοινοβούλιο
έδωσε την έγκρισή του για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και κατέληξε
σε προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο για το πρόγραμμα «Δικαιώματα και
αξίες» (2021-2027). Ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 641,7 εκατ. EUR, με
πρόσθετο κονδύλιο 912 εκατ. EUR κατ’ ανώτατο όριο.
2. Ο ιστότοπος Τι κάνει η Ευρώπη για μένα και η εφαρμογή Η Ευρώπη στα χέρια σας
Ο ιστότοπος «Τι κάνει η Ευρώπη για μένα» είναι ένας διαδραστικός, πολύγλωσσος
διαδικτυακός ιστότοπος που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον
οποίο διατίθενται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της ΕΕ στη ζωή
του κάθε πολίτη και στις τοπικές κοινότητες. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να βρουν
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η ΕΕ για την περιφέρειά τους, το
επάγγελμά τους ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα τους ενδιαφέρει, όπως τα χόμπι τους. Ο
ιστότοπος καλύπτει 1 400 τοποθεσίες και διαθέτει 1 800 μονοσέλιδα σημειώματα για
ανάγνωση, κοινοποίηση ή περαιτέρω χρήση ως διαδικτυακές σελίδες ή αρχεία PDF.
Ο ιστότοπος είναι διαρθρωμένος σε τρεις κύριες ενότητες: (1) την ενότητα «στον τόπο
μου», όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με την περιφέρειά
τους επιλέγοντας τον τόπο στον οποίο ζουν ή εργάζονται· (2) την ενότητα «στη ζωή
μου», όπου οι χρήστες μπορούν να μάθουν πώς η ΕΕ επηρεάζει ζητήματα όπως οι
οικογένειες, η υγειονομική περίθαλψη, τα ταξίδια και τα κοινωνικά δικαιώματα· (3) την
ενότητα «ανάλυση σε βάθος», όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικά
έγγραφα για τις πολιτικές της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή γνώμη, καθώς και
τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των πολιτών σχετικά με τη δράση της ΕΕ. Επιπλέον,
μέσω της δωρεάν εφαρμογής «Η Ευρώπη στα χέρια σας», οι πληροφορίες για την ΕΕ
διατίθενται σε 24 γλώσσες και μπορούν εύκολα να αναζητηθούν, να κοινοποιηθούν και
να εξατομικευτούν.
3. Άλλα μέσα συμμετοχής στην ΕΕ
Τα μέσα συμμετοχής στην ΕΕ περιλαμβάνουν τη δικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή
σας», η οποία επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση των ενωσιακών
πολιτικών, τους διαλόγους των πολιτών με Επιτρόπους, τον μηχανισμό διαλόγου της
ΕΕ για τη νεολαία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027, καθώς
και αρκετούς διαύλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
4. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ)
Η ΕΠΠ που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει από 1ης Απριλίου 2012
μια πιο δυνατή φωνή στους πολίτες της ΕΕ, παρέχοντάς τους το δικαίωμα να ζητούν
απευθείας από την Επιτροπή να προτείνει νέες πολιτικές πρωτοβουλίες. Στόχος της
είναι να προσθέσει νέα διάσταση στη δημοκρατία της ΕΕ, να συμπληρώσει τη δέσμη
δικαιωμάτων του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εντείνει τη δημόσια συζήτηση για
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τις ενωσιακές πολιτικές και να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών και της οργανωμένης
κοινωνίας της πολιτών στη διαμόρφωση των εν λόγω πολιτικών, με αποτέλεσμα
να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός γνήσιου δημόσιου χώρου της ΕΕ. Το 2011 το
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για
τον καθορισμό των κανόνων και της διαδικασίας που διέπουν την ΕΠΠ. Οι κανόνες
επικαιροποιήθηκαν έπειτα από πρόταση της Επιτροπής του 2017, η οποία εγκρίθηκε
στις 17 Απριλίου 2019 από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι νέες διατάξεις τέθηκαν
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020.
Οι οργανωτές μιας πρωτοβουλίας πολιτών, δηλ. μια επιτροπή πολιτών αποτελούμενη
από 7 τουλάχιστον πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε 7 τουλάχιστον διαφορετικά κράτη
μέλη, πρέπει να καταχωρίσουν την πρωτοβουλία στην Επιτροπή, προτού αρχίσουν
να συγκεντρώνουν δηλώσεις στήριξης από πολίτες. Στη συνέχεια, η επιτροπή έχει
ένα έτος στη διάθεσή της για να συγκεντρώσει τον αναγκαίο αριθμό υπογραφών, ο
οποίος πρέπει να πιστοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των αντίστοιχων κρατών μελών.
Μέχρι σήμερα, έξι πρωτοβουλίες έχουν λάβει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών και
έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή: [Right2Water (Δικαίωμα στο νερό), One of Us (Ένας
από εμάς), Stop Vivisection (Σταματήστε τη ζωοτομία), Ban Glyphosate (Απαγόρευση
της γλυφοσάτης), Minority SafePack (Πακέτο προστασίας μειονοτήτων) και End the
Cage Age (Τέλος στα κλουβιά)]. Το Κοινοβούλιο διοργάνωσε αρκετές ακροάσεις με
τους εκπροσώπους των πέντε πρώτων πρωτοβουλιών και η Επιτροπή απάντησε στις
πρωτοβουλίες αυτές εκθέτοντας τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στο έργο
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ενίσχυσε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
εστιάστηκε εντονότερα στην επίτευξη αποτελεσμάτων για τους πολίτες της ΕΕ μέσω
μιας πιο απλουστευμένης και δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ως το
άμεσα εκλεγμένο όργανο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της ΕΕ, το Κοινοβούλιο
έχει σαφή ευθύνη να διαδώσει τις δραστηριότητες της ΕΕ, καθώς και να διατυπώσει και
να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς των πολιτών.
Μολονότι η αίσθηση του ανήκειν στην Ένωση φαίνεται να έχει αυξηθεί μεταξύ των
πολιτών της, κάτι που είναι ενθαρρυντικό έπειτα από χρόνια συχνά έντονης εχθρότητας
απέναντι στην ΕΕ, η οποία οφειλόταν στις πρόσφατες οικονομικές και πολιτικές
κρίσεις, παρουσιάζει εντούτοις διακυμάνσεις και, ως εκ τούτου, απαιτούνται κατάλληλες
επικοινωνιακές στρατηγικές και πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ. Η ενεργή συμμετοχή στη
χάραξη των στρατηγικών και πολιτικών αυτών δεν αποτελεί απλώς μία από τις
υποχρεώσεις του Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών της ΕΕ, αλλά είναι και προς το δικό
του συμφέρον.
Στις εκθέσεις και τα ψηφίσματά του, το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υποβάλει
προτάσεις για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της. Για
παράδειγμα, στο ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη δημιουργία μιας
ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας, πρότεινε συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση
της συμμετοχής των πολιτών στις συζητήσεις για ενωσιακά θέματα και τόνισε ότι η
καλύτερη επικοινωνία από τις κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα, τα πανεπιστήμια,
τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ήταν ζωτικής
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σημασίας για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. Αρκετοί βουλευτές
του ΕΚ έχουν επίσης συμμετάσχει ενεργά σε συζητήσεις με τους πολίτες και έχουν
απαντήσει στις ερωτήσεις τους στην πλατφόρμα Debating Europe.
Το Κοινοβούλιο έχει επίσης επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την ΕΠΠ και συνέβαλε
με επιτυχία στο να καταστεί η ΕΠΠ ένα πιο προσιτό και φιλικό προς τον πολίτη μέσο
συμμετοχικής δημοκρατίας. Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων αλλαγών, το Κοινοβούλιο
πέτυχε μείωση του ελάχιστου αριθμού των κρατών μελών από τα οποία πρέπει να
υποβληθούν δηλώσεις υποστήριξης και μετέφερε την επαλήθευση του παραδεκτού
στο στάδιο της προκαταχώρισης. Επίσης άσκησε πιέσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί
το δικαίωμα υπογραφής των ΕΠΠ για όλους τους κατοίκους της ΕΕ, ανεξάρτητα
από την εθνικότητά τους. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης ζητήσει επανειλημμένα να
απλουστευθούν και να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες της ΕΠΠ, και να ενισχυθεί
ο αντίκτυπός τους. Επιπλέον, το 2015, ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη διαδικασία
επανεξέτασης της ΕΠΠ, με το οποίο ζητούσε απλουστευμένες απαιτήσεις για τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και χρηματοδότηση για τη στήριξη της οργάνωσης
των ΕΠΠ. Τον Σεπτέμβριο του 2017, με βάση τα αιτήματα του Κοινοβουλίου και
τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για νέο κανονισμό
σχετικά με την ΕΠΠ και στις 17 Απριλίου 2019 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον νέο κανονισμό. Στα μέσα του 2020,
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην ΕΠΠ. Τα νέα μέτρα επέτρεπαν την
παράταση των περιόδων συλλογής των πρωτοβουλιών πολιτών.
Το Κοινοβούλιο παρέχει επίσης πληροφορίες και έγγραφα στον ιστότοπό του και στις
24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μέσω της πλατφόρμας του Κέντρου Πολυμέσων και
του γραφείου Τύπου, καθώς και σε διάφορους διαύλους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Δεδομένου ότι τα μέσα επικοινωνίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη γνωστοποίηση
των απόψεων, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει διάφορους διαύλους μέσων ενημέρωσης,
παρέχοντας τεκμηριωμένες πληροφορίες, εργαλεία και εγκαταστάσεις που θα τους
βοηθήσουν να καλύψουν τις δραστηριότητές του. Το γραφείο Τύπου παρακολουθεί
επίσης την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και διορθώνει ψευδείς πληροφορίες
σχετικά με το Κοινοβούλιο.
Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν το Κοινοβούλιο (στο Στρασβούργο
και στις Βρυξέλλες), το Parlamentarium (το κέντρο επισκεπτών του Κοινοβουλίου)
και το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (αμφότερα στις Βρυξέλλες). Το Κοινοβούλιο
διαθέτει τουλάχιστον ένα γραφείο συνδέσμου σε κάθε κράτος μέλος. Ορισμένα από
αυτά έχουν επίσης κέντρα επισκεπτών. Ο ρόλος αυτών των γραφείων συνδέσμου
είναι να βοηθήσουν τους πολίτες να κατανοήσουν τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
τι κάνει και τι αντιπροσωπεύει, καθώς και να δράσουν ως κόμβοι πληροφόρησης
προσαρμοσμένης ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου
συνεργάζονται με τους πολίτες, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα μέσα ενημέρωσης.
Το 2019 το Κοινοβούλιο ενημέρωσε τους πολίτες σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές
του ίδιου έτους και τη σημασία τους για το μέλλον της ΕΕ. Η θεσμική επικοινωνιακή
εκστρατεία ήταν αμερόληπτη και αναπτύχθηκε υποστηρικτικά προς τις επιμέρους
εκστρατείες των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων. Επειδή ήταν αμερόληπτη,
επικεντρώθηκε σε όσα είχαν επιτύχει η ΕΕ και το Κοινοβούλιο και όχι σε όσα οφείλουν
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να επιτύχουν. Μια πλατφόρμα (thistimeimvoting.eu) ξεκίνησε επίσης τη λειτουργία
της σε 24 γλώσσες και υποστήριξε πάνω από 150 000 εθελοντές σε όλα τα κράτη
μέλη, οι οποίοι εγγράφηκαν με σκοπό να παρακινήσουν περισσότερους πολίτες να
συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές και να τους ενθαρρύνουν να ψηφίσουν.
Στη συνέχεια, η πλατφόρμα μετονομάστηκε σε together.europarl.europa.eu, μια
πανευρωπαϊκή κοινότητα που επιτρέπει στους πολίτες να παραμένουν συνδεδεμένοι
και ενημερωμένοι σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την κοινότητα
και από το Κοινοβούλιο. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο διαχειρίζεται τα εκπαιδευτικά
προγράμματα Σχολείων-Πρεσβευτών και Euroscola για να συμβάλει στη βελτίωση
των γνώσεων σχετικά με τη δημοκρατία και τις αξίες της ΕΕ. Το διαδικτυακό
πρόγραμμα Euroscola επιτρέπει στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να
αναπαραστήσουν διαδραστικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ ως βουλευτές
του ΕΚ. Τέλος, εκτός από τον ιστότοπο «Τι κάνει η Ευρώπη για μένα» και την εφαρμογή
«Η Ευρώπη στα χέρια σας» η οποία απευθύνεται στους πολίτες, το Κοινοβούλιο
χρησιμοποιεί πληθώρα πλατφορμών στα κοινωνικής δικτύωσης για να αλληλεπιδρά
με τους πολίτες.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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