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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
(2020/2657(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση 
της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της 
Λισαβόνας1, της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές εξελίξεις και 
αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης2, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ3, 
καθώς και της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το 
μέλλον της Ευρώπης4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων5,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της τότε ορισθείσας Προέδρου της Επιτροπής, Ursula von 
der Leyen, της 16ης Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθύνσεων για την 
επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024 σχετικά με τη διοργάνωση διάσκεψης για το 
μέλλον της Ευρώπης (εφεξής η «διάσκεψη»),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2020 με τίτλο: 
«Προετοιμασία της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης» (COM(2020)0027),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
2019 σχετικά με τη γενική προσέγγιση όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της 
Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών, της 12ης Φεβρουαρίου 
2020, σχετικά με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαΐου 2020 σχετικά με το νέο πολυετές 

1 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 215.
2 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 201.
3 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 235.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0098.
5 ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 24.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0010.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
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δημοσιονομικό πλαίσιο, τους ίδιους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης8,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων για την 70ή επέτειο της 
Διακήρυξης Schuman,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τόσο οι εσωτερικές όσο και 
οι εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς και οι νέες κοινωνικές 
και διακρατικές προκλήσεις που δεν είχαν προβλεφθεί πλήρως κατά την έγκριση της 
Συνθήκης της Λισαβόνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των σημαντικών κρίσεων 
που έχει υποστεί η Ένωση καταδεικνύει ότι απαιτείται θεσμική και πολιτική 
μεταρρύθμιση σε πολλούς τομείς διακυβέρνησης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση της νόσου COVID-19 κατέδειξε με ιδιαίτερα 
υψηλό κόστος ότι το εγχείρημα της ΕΕ παραμένει ημιτελές και ότι η αδυναμία 
επίδειξης αλληλεγγύης και συντονισμού, οι οικονομικοί, υγειονομικοί και κοινωνικοί 
κλυδωνισμοί και οι συνεχείς επιθέσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος 
δικαίου πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα από τη διάσκεψη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η συνεχιζόμενη κρίση καθιστά, συνεπώς, ακόμα επιτακτικότερη την ανάγκη να 
ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εργάζεται ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο 
δημοκρατική και να έρθει πιο κοντά στους πολίτες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν δηλώσει 
ότι θα πρέπει να διοργανωθεί διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και ότι η εν λόγω 
διαδικασία διάσκεψης θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών της ΕΕ σε μια διαδικασία από τη βάση προς τα επάνω στην οποία θα 
εισακουστούν οι απόψεις τους και η φωνή τους θα συμβάλει στις συζητήσεις για το 
μέλλον της Ευρώπης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη θα πρέπει να παρέχει ένα ανοικτό βήμα συζήτησης 
μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων χωρίς προκαθορισμένο αποτέλεσμα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων θα πρέπει, 
επομένως, να αφορά μόνο τη μορφή και την οργάνωση της διάσκεψης·

1. πιστεύει ότι, 10 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, 70 χρόνια 
μετά τη Διακήρυξη Schuman και στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, είναι πλέον 
καιρός για επαναξιολόγηση της Ένωσης· είναι της άποψης ότι η κρίση της νόσου 
COVID-19 κατέστησε ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για τη διάσκεψη·

2. είναι της άποψης ότι η κρίση της νόσου COVID-19 κατέστησε ακόμα πιο εμφανή την 
ανάγκη μεταρρύθμισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδεικνύοντας παράλληλα την 
επείγουσα ανάγκη για μια αποτελεσματική και αποδοτική Ένωση· είναι, συνεπώς, της 
άποψης ότι η διαδικασία της διάσκεψης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα 
μέσα ανάκαμψης της ΕΕ και την αλληλεγγύη που έχει ήδη επιδειχθεί, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την οικολογική βιωσιμότητα, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
πρόοδο, την ασφάλεια και τη δημοκρατία·

8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0124.



PE647.653v01-00 4/4 RE\1207181EL.docx

EL

3. επιβεβαιώνει τη θέση που περιέγραψε στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σε 
όλες τις διαστάσεις της και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση κοινής συμφωνίας σχετικά 
με τη συγκρότηση της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης πριν από τις θερινές 
διακοπές·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει θέση 
σχετικά με τη διάσκεψη και, ως εκ τούτου, προτρέπει το Συμβούλιο να υπερβεί τις 
διαφορές του και να λάβει σύντομα θέση σχετικά με τη μορφή και την οργάνωση της 
διάσκεψης·

5. χαιρετίζει την έγκριση από την Επιτροπή της θέσης του για τη διάσκεψη και την 
προθυμία της να προχωρήσει ταχέως·

6. προτρέπει το Συμβούλιο να συμπεριλάβει στην εντολή του τη δέσμευση για ουσιαστική 
παρακολούθηση και ουσιαστική άμεση συμμετοχή των πολιτών, καθώς και να 
διατηρήσει την εμβέλεια της διάσκεψης ανοικτή σε κάθε πιθανό αποτέλεσμα, 
συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων, της τροποποίησης των Συνθηκών ή 
άλλου αποτελέσματος·

7. τονίζει ότι, παρά την πανδημία, η άμεση συμμετοχή των πολιτών, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των εκλεγμένων αντιπροσώπων 
πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα της διάσκεψης· προσβλέπει, συνεπώς, στην 
έναρξη της διάσκεψης, προκειμένου να οικοδομηθεί μια πιο δημοκρατική, πιο 
αποτελεσματική και πιο ανθεκτική Ένωση σε συνεργασία με όλους τους πολίτες της 
ΕΕ·

8. αναγνωρίζει ότι η έναρξη της διάσκεψης χρειάστηκε να αναβληθεί λόγω της πανδημίας· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η πανδημία ανέδειξε ορισμένες αδυναμίες στην Ένωσή μας· ως 
εκ τούτου, είναι αποφασισμένο να ξεκινήσει τη διάσκεψη το συντομότερο δυνατόν το 
φθινόπωρο του 2020· 

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


