
 
 
 
 

Η εφαρμογή του άρθρου 17 ΣΛΕΕ από το Κοινοβούλιο 
 
1. Νομική βάση: 
Το άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εισήγαγε τη νομική υποχρέωση 
της ΕΕ να πραγματοποιεί ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις εκκλησίες, τις θρησκευτικές ενώσεις και 
τις φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις. Αναφέρει τα εξής: 

1. Η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και 
οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη. 

2. Η Ένωση σέβεται επίσης το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι φιλοσοφικές και μη 
ομολογιακές οργανώσεις. 

3. Η Ένωση διατηρεί ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις εκκλησίες και τις οργανώσεις αυτές, 
αναγνωρίζοντας την ταυτότητα και την ιδιαίτερη συμβολή τους. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υλοποιήσει τις διατάξεις της Συνθήκης, με τον διορισμό, από τον Πρόεδρό 
του, ενός Αντιπροέδρου αρμόδιου για τη διεξαγωγή του διαλόγου, καθώς και με μια σειρά από ειδικές 
αποφάσεις για τη θέσπιση του σχετικού πλαισίου. 

2. Η εφαρμογή του άρθρου 17 ΣΛΕΕ από το Κοινοβούλιο συνίσταται στα ακόλουθα: 

 Ορισμός Αντιπροέδρου αρμόδιου για τη διεξαγωγή του διαλόγου. 

 Υποβολή ετήσιας έκθεσης στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο. 

 Ειδική γραμματεία του άρθρου 17 για τη διαχείριση του διαλόγου. 

 Περαιτέρω διοικητική υποστήριξη για τον διάλογο από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Κοινοβουλίου. 

 Ειδικές σελίδες στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου για την αύξηση της διαφάνειας και της 
ευαισθητοποίησης. 

 Έγγραφα προβληματισμού που εκπονούνται από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

 Διοργάνωση τακτικών σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων διαλόγου με εξωτερικούς εταίρους. 

 Σύνδεση του διαλόγου με το κοινοβουλευτικό έργο και τον πολιτικό διάλογο με συμμετοχή 
αξιωματούχων. 

3. Τύποι δραστηριοτήτων του άρθρου 17 ΣΛΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

 Σεμινάρια διαλόγου του άρθρου 17 που διοργανώνει το Κοινοβούλιο. 

 Άλλες δραστηριότητες διαλόγου που διοργανώνει το Κοινοβούλιο. 

 Σεμινάρια που διοργανώνουν άλλοι κοινοβουλευτικοί παράγοντες για θέματα σχετικά με το 
άρθρο 17. 

 Δραστηριότητες που οργανώνονται σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους συνομιλητές βάσει του 
άρθρου 17. 

 Υποδοχή αντιπροσωπειών οργανώσεων εταίρων του άρθρου 17  στο Κοινοβούλιο. 

 Εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου σε εκδηλώσεις που οργανώνουν οι εταίροι στο πλαίσιο του άρθρου 
17 ΣΛΕΕ. 

 Συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 17 ΣΛΕΕ. 

Το Κοινοβούλιο διοργανώνει κατά κανόνα δύο έως τρία πλήρη σεμινάρια διαλόγου του άρθρου 17 ανά έτος. 
Τα σεμινάρια αυτά είναι ανοικτά στο κοινό και μεταδίδονται από τον Παγκόσμιο Ιστό. Όλοι οι καταχωρημένοι 
συνομιλητές, θρησκευτικοί και μη, καλούνται να συμμετάσχουν σε όλα τα σεμινάρια και τις άλλες 
δραστηριότητες του άρθρου 17. Τα θέματα του διαλόγου μπορούν να αφορούν όλους τους τομείς δράσης της 
ΕΕ. Για την επιλογή των θεμάτων και για τη μορφή των σεμιναρίων ζητείται η γνώμη των συνομιλητών του 
Κοινοβουλίου στον διάλογο του άρθρου 17. 
 
Μεταξύ των σεμιναρίων διαλόγου, το Κοινοβούλιο διατηρεί τακτικό διάλογο με τους εταίρους του άρθρου 17 
σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού επιπέδου μέσω της ειδικής γραμματείας του. 


