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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα άρθρα 20, 21, 24, 227 και 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποτελούν τη βάση για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των 
πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης 
αποτελεί βασικό θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και μία από τις 
προϋποθέσεις για μια εύρυθμη δημοκρατική Ένωση και την προώθηση του 
δημοκρατικού ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική δημοκρατία 
εξαρτάται από το να έχουν οι πολίτες λόγο και να ακούγονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών θα πρέπει να διασφαλίζεται θεωρητικά και 
πρακτικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις 
κοινωνικοδημογραφικές τάσεις (2007-2020)1, μόνο το 45 % των πολιτών θεωρούν ότι «η 
φωνή τους μετράει» στην ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών και της διαφάνειας σε 
επίπεδο ΕΕ είναι καίριας σημασίας για να έρθει η Ένωση πιο κοντά στους πολίτες και να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η πίστη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς 
και για την επίτευξη πραγματικής πολυεπίπεδης δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
έλλειψη διαφάνειας εμποδίζει τη δημόσια συζήτηση για οποιαδήποτε νομοθετική πράξη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς ίση πρόσβαση στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ ή πληροφόρηση σχετικά με το έργο τους· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει ανοικτούς, διαφανείς και τακτικούς διαλόγους με 
τους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμμετέχει ενεργά 
στον δημόσιο διάλογο και έχει την ικανότητα να επηρεάζει τις διαδικασίες χάραξης 
πολιτικής και λήψης αποφάσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή των πολιτών χωρίς διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, όπως 
λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών 
φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι διάλογοι με τους πολίτες και οι μηχανισμοί συμμετοχής των πολιτών θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως την ποικιλομορφία της κοινωνίας μας ως 
ακρογωνιαίου λίθου για καλύτερες πολιτικές και ενισχυμένη χρηστή διακυβέρνηση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση ότι 
ακούγονται όλες οι φωνές και ότι η συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ κατοχυρώνεται με ουσιαστικό, διαφανή και προσβάσιμο τρόπο, 

1 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer/socio-demographic-trends-edition-7

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/eurobarometer/socio-demographic-trends-edition-7
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χωρίς αποκλεισμούς·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φωνή των νέων είναι εξαιρετικά σημαντική και ότι το μέλλον 
της Ευρώπης τους ανήκει· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12 της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των 
παιδιών να ακούγονται και οι απόψεις τους να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε 
συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική 
συμμετοχή των παιδιών στις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το άρθρο 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζει ότι τα 
παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους και ότι οι απόψεις αυτές 
λαμβάνονται υπόψη σε θέματα που τα αφορούν σε συνάρτηση με την ηλικία και την 
ωριμότητά τους·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούσες, περιθωριοποιημένες και 
αποκλεισμένες ομάδες του πληθυσμού που έχουν λίγες ευκαιρίες συμμετοχής στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ, και θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμετοχή 
τους στη δημόσια ζωή και τη λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων με την άρση των 
θεσμικών και διαρθρωτικών εμποδίων στην ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή, 
καθώς και με την προώθηση του ρόλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές του 
2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξαν ότι πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω 
πρόοδος ώστε να αυξηθούν η συμμετοχή των ατόμων με μειονοτικό φυλετικό ή εθνοτικό 
υπόβαθρο στις ευρωεκλογές και η εκπροσώπησή τους ως εκλεγμένων μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα 
πρέπει να διασφαλίσουν τις αναγκαίες συνθήκες για την αποτελεσματική συμμετοχή των 
ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες στη λήψη αποφάσεων και στις δημόσιες υποθέσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το να δοθεί βήμα στους μετανάστες κατά τη διαμόρφωση 
πολιτικών που τους αφορούν άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές που τους 
εξυπηρετούν καλύτερα και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν στο κοινωνικό 
σύνολο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
αύξησης της συμμετοχής τους στις σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα πολιτικά δικαιώματα —συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ιθαγένειας— 
αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την ένταξη των μεταναστών2· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τα κράτη μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα να θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με 
την πρόσβαση στην ιθαγένεια·

1. υπογραμμίζει την ανάγκη διάκρισης μεταξύ των εργαλείων των πολιτών για τη 
λογοδοσία των εκλεγμένων αντιπροσώπων, τη συμμετοχή, τον διάλογο και τη 
διαβούλευση, και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν και να αναπτύξουν 
εργαλεία για όλους τους σχετικούς τομείς· τονίζει ότι πρέπει να κατοχυρωθεί η 
πραγματική πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στις εσωτερικές και τις νομοθετικές 
διαδικασίες της ΕΕ και να τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν λόγο μέσω 
διαβουλεύσεων και συμμετοχικών δράσεων·

2. επισημαίνει ότι τα κύρια εργαλεία των πολιτών για την άσκηση επιρροής είναι η 
καθολική ψηφοφορία και η αντιπροσωπευτική δημοκρατία· υπογραμμίζει ότι τα 

2 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, Together in the EU – Promoting the participation of migrants 
and their descendants (Μαζί στην ΕΕ – Προώθηση της συμμετοχής των μεταναστών και των απογόνων τους), 
2017.
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διαφανή και ευρέως προσβάσιμα μέσα συμμετοχής συμπληρώνουν την 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία στην ΕΕ· είναι της άποψης ότι στις διαδικασίες 
διαβούλευσης πρέπει να εξασφαλίζεται ισορροπία μεταξύ της συμμετοχής των 
οργανωμένων ομάδων συμφερόντων και των πολιτών· επισημαίνει την ανάγκη 
συστηματικής διεξαγωγής διαβουλεύσεων με ΜΚΟ για τη βελτίωση των διαλόγων με 
τους πολίτες και της συμμετοχικής δημοκρατίας·

3. υπογραμμίζει ότι ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ στις διαδικασίες 
συμμετοχικής δημοκρατίας της ΕΕ και η επακόλουθη αξιοποίηση των διαθέσιμων 
μέσων τελούν σε συνάρτηση με τον βαθμό γνώσης των δράσεων και των πολιτικών της 
ΕΕ και των διαθέσιμων μέσων συμμετοχής στο πλαίσιο του συστήματος πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης της Ένωσης· επισημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν γνωρίζουν 
επαρκώς τα δικαιώματά τους ως πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος ψήφου στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές, όταν ασκούν το δικαίωμά 
τους στην κινητικότητα· πιστεύει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να 
αναπτύξουν μια στρατηγική ευαισθητοποίησης σχετικά με τη λειτουργία και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης που θα προωθηθεί σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη γνώσης στο πεδίο αυτό· 
καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για έργα που προωθούν την 
κατανόηση της λειτουργίας της ΕΕ και των θεμελιωδών αξιών της· τονίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω μικροεπιδοτήσεων και 
απλουστευμένων και προσαρμοσμένων διαδικασιών υποβολής αιτήσεων· θεωρεί ότι 
πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στη βελτίωση των γνώσεων των 
πολιτών σχετικά με τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

4. επισημαίνει ότι η συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας για την 
επίτευξη δημοκρατικότερων και αντιπροσωπευτικότερων αποφάσεων, γεγονός που 
συμβάλλει στην ενδυνάμωση και, συνεπώς, στη χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και στην 
πολιτική λογοδοσία· τονίζει ότι μια λειτουργική δημοκρατία προϋποθέτει επίσης ότι οι 
πολίτες έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν ελλείψεις του συστήματος και να 
προτείνουν βελτιώσεις· υπογραμμίζει ότι ο δημοκρατικός έλεγχος προϋποθέτει διάλογο 
με τους πολίτες και τη συμμετοχή τους·

5. επισημαίνει ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση, η διαβούλευση και η ενεργή 
συμμετοχή σε ολόκληρη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ αποτελούν ουσιώδη 
στοιχεία για την επίτευξη ουσιαστικής συμμετοχής· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
απέχουν από συμβολικές μορφές δέσμευσης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ όσων 
επηρεάζονται από μια απόφαση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη συμπερίληψη των 
υποεκπροσωπούμενων ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, καθώς και 
στην παροχή επαρκούς ανατροφοδότησης·

6. τονίζει την ανάγκη να οικοδομηθεί και να ενισχυθεί η συμπεριληπτικότητα στις 
κοινωνίες μας, και κατά συνέπεια να ενδυναμωθούν όλοι οι πολίτες ώστε να ασκούν τα 
δικαιώματά τους και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την πολυμορφία και την πολυφωνία, και να διασφαλίσει ότι οι 
πολίτες κάθε προέλευσης συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· 
θεωρεί τον πολιτικό πλουραλισμό θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας, το οποίο 
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συμβάλλει θετικά στην ανθεκτικότητα των ανοικτών και ελεύθερων κοινωνιών· ζητεί 
την αξιολόγηση των υφιστάμενων και δρομολογημένων εργαλείων και μηχανισμών 
όσον αφορά την ποικιλομορφία στην εκπροσώπηση των πολιτών, των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών και των οργανωμένων ομάδων συμφερόντων· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν προορατικά την υποεκπροσώπηση των 
μειονοτήτων στους δημόσιους θεσμούς και στον δημόσιο και πολιτικό βίο, καθώς και 
να στηρίξουν την αυξημένη συμμετοχή τους·

7. τονίζει ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες στην 
άσκηση των δικαιωμάτων τους, ζητεί δε να ληφθούν ειδικά μέτρα για την ένταξη στους 
διαλόγους με τους πολίτες των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και των ευπαθών 
και περιθωριοποιημένων ομάδων· υπογραμμίζει τη σημασία της προσέγγισης των 
ατόμων που ζουν σε μειονεκτούσες συνοικίες·

8. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ευρύτερη εκπροσώπηση των οργανώσεων 
μειονοτήτων, ατόμων με αναπηρία, παιδιών και νέων στα συμβουλευτικά όργανα της 
ΕΕ, όπως ενδεικτικά η Ευρωπαϊκή και Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)·

9. επισημαίνει ότι, ενώ το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές παρουσιάζει σταθερή 
μείωση από το 1979 έως το 2014, οι ευρωεκλογές του 2019 διαψεύδουν την τάση αυτή, 
καθώς σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής της τελευταίας 20ετίας, ήτοι 
50,66 % (αύξηση κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2014)· εκτιμά ότι 
θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των 
εκλεγμένων αντιπροσώπων τους στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να βελτιωθεί η 
συμμετοχή των πολιτών·

10. παρατηρεί ότι η πανδημία COVID-19 ανάγκασε τις εθνικές αρχές να θεσπίσουν 
πρωτοφανείς περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών· επισημαίνει τις 
ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με μειονοτικό φυλετικό ή εθνοτικό 
υπόβαθρο στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19, ιδίως τον κίνδυνο αύξησης 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, με αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική, 
δημοκρατική και πολιτική συμμετοχή τους·

11. σημειώνει με ανησυχία ότι οι συμβάσεις που υπέγραψε η Επιτροπή με τις 
φαρμακευτικές εταιρείες που αναπτύσσουν τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 
έχουν τμήματα και διατάξεις που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί· επισημαίνει ότι 
όλες οι επίσημες πράξεις ή συμβάσεις που εγκρίνονται ή υπογράφονται από τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς ή φορείς, ή από τα κράτη μέλη, και αφορούν τα δικαιώματα, τις 
ελευθερίες και/ή την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να είναι στο σύνολό τους 
δημοσίως διαθέσιμες·

12. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υποστηρικτικά μέτρα που να στοχεύουν στην 
ενίσχυση του πολιτικού γραμματισμού μέσω της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 
σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη και στην οικοδόμηση πολιτικών δεξιοτήτων, 
προκειμένου να αυξηθεί η κατανόηση από τους πολίτες της διαδικασίας χάραξης 
πολιτικής και να προωθηθεί η συμμετοχή τους στις δράσεις της Ένωσης· θεωρεί ότι για 
τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η δράση των κρατών μελών και της 
Επιτροπής για την προώθηση της αγωγής του πολίτη και της εκπαίδευσης σχετικά με 
την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ, μεταξύ άλλων και επί των αξιών της ΕΕ· καλεί την 
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Επιτροπή να παράσχει στήριξη για τη συμπλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως με υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενός 
κοινού προγράμματος σπουδών για την αγωγή του πολίτη και την εκπαίδευση σχετικά 
με την ιδιότητα του πολίτη της ΕΕ, το οποίο θα προωθεί την ενεργή και συμμετοχική 
ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την αγωγή του πολίτη και και την 
εκπαίδευση σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη, συνοδευόμενη από πλατφόρμες 
υποστήριξης για την προώθηση της εφαρμογής της·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμπεριλάβουν τα δικαιώματα των παιδιών στα 
εθνικά προγράμματα σπουδών για την αγωγή του πολίτη και την εκπαίδευση σχετικά 
με την ιδιότητα του πολίτη, και να προωθήσουν τη συμμετοχή των νέων στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

14. θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχει θεμελιώδη 
σημασία για τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και την αποτελεσματική χάραξη 
πολιτικής· εκτιμά ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να επιδιώκουν τα υψηλότερα 
δυνατά πρότυπα διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας· τονίζει ότι η πρόσβαση των 
πολιτών στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αποτελεί το θεμέλιο της 
συμμετοχικής δημοκρατίας· καλεί ιδίως το Συμβούλιο να αυξήσει τη διαφάνεια όσον 
αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στα έγγραφα·

15. επιδοκιμάζει τη συμπερίληψη στο πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και 
αξίες» ενός σκέλους για τη δραστηριοποίηση και συμμετοχή που έχει ως στόχο να 
προωθήσει τη δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στον δημοκρατικό βίο της 
Ένωσης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστούν η συνέχεια και η αύξηση των 
πόρων για το σκέλος αυτό και σε μελλοντικές περιόδους προγραμματισμού· ζητεί την 
ταχεία σύσταση της «ομάδας διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών» που 
περιλαμβάνεται σε αυτό το πρόγραμμα·

16. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα υφιστάμενα μέσα συμμετοχής των πολιτών, ιδίως 
εκείνα που αναφέρονται στις Συνθήκες· πιστεύει ότι απαιτούνται κατάλληλα μέτρα για 
την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το δικαίωμά τους να κάνουν χρήση της 
Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ), και να υποβάλλουν καταγγελίες στον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

17. σημειώνει ότι η ΕΠΠ δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως ως βασικό μέσο για την 
ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, και θεωρεί ότι αυτό το 
σημαντικό εργαλείο στερείται προβολής, προσβασιμότητας και παρακολούθησης· 
πιστεύει ότι η έλλειψη παρακολούθησης από την Επιτροπή όλων σχεδόν των 
επιτυχημένων ΕΠΠ υπονομεύει την επίτευξη του στόχου του εργαλείου αυτού για 
ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας της Ένωσης μέσω της συμμετοχής των 
πολιτών στον δημοκρατικό και πολιτικό της βίο· τονίζει ότι αυτή η έλλειψη 
παρακολούθησης μπορεί τελικά να θέσει σε κίνδυνο τη δυνητική χρήση αυτού του 
συμμετοχικού εργαλείου από τους Ευρωπαίους πολίτες και να υπονομεύσει την 
εμπιστοσύνη τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· επικρίνει έντονα την 
απόρριψη από την Επιτροπή της ΕΠΠ «Minority SafePack», η οποία πραγματεύεται 
βασικές αξίες και στόχους που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι με ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, το Κοινοβούλιο ζητεί 
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από την Επιτροπή να διασφαλίσει νομική συνέχεια στην πρωτοβουλία «Minority 
SafePack»·

18. πιστεύει ότι η ΕΠΠ θα πρέπει να αξιολογηθεί προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος 
με τον οποίο μπορούν να βελτιωθούν ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητά της· 
επισημαίνει ότι η έννοια της ΕΠΠ εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη 
στην ΕΕ3· υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά 
με τις ΕΠΠ και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τις 
επικοινωνιακές τους προσπάθειες για να στραφεί η προσοχή όσο το δυνατόν 
περισσότερων πολιτών προς το μέσο αυτό και να ενθαρρυνθεί η ενεργή συμμετοχή σε 
αυτό· παρατηρεί ότι, ενώ μια επιτυχημένη ΕΠΠ ενδέχεται να μην οδηγεί αυτόματα στη 
θέσπιση νέας νομοθεσίας, η Επιτροπή είναι πάντα υποχρεωμένη να την εξετάζει 
δεόντως και να παρέχει επαρκή κίνητρα για τη λήψη σχετικών αποφάσεων·

19. τονίζει τη σπουδαιότητα του δικαιώματος αναφοράς που προβλέπεται στις Συνθήκες 
για τους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ, το οποίο συνιστά σημαντικό συμπλήρωμα 
στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και τους επιτρέπει να υποβάλουν αναφορά στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας 
της ΕΕ· επισημαίνει ότι το δικαίωμα αναφοράς επιτρέπει στους πολίτες να μεταφέρουν 
πληροφορίες στα θεσμικά όργανα σχετικά με προβλήματα εφαρμογής επί τόπου και 
ελλείψεις σε επιμέρους περιπτώσεις· θεωρεί, ωστόσο, ότι το δικαίωμα αναφοράς θα 
πρέπει να ενισχυθεί· θεωρεί ότι αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΕ συνήθως 
κατηγορείται για την πολυπλοκότητα και την απόσταση από τους πολίτες της· 
υπενθυμίζει ότι οι προσδοκίες της πλειονότητας όσων υποβάλλουν αναφορά σχετικά με 
δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του Χάρτη είναι υψηλές και 
υπερβαίνουν την τρέχουσα εμβέλειά τους· ζητεί να ενισχυθεί η συμμετοχή της 
Επιτροπής στη διαδικασία παροχής απαντήσεων σε αναφορές, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι πολίτες λαμβάνουν έγκαιρα ακριβείς απαντήσεις στα αιτήματα και 
τις καταγγελίες τους·

20. υπενθυμίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, πράγμα που αποτελεί ένα από τα κύρια δικαιώματα που παρέχει η 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια, και ότι ο Διαμεσολαβητής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
διασφάλιση της χρηστής διοίκησης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ· τονίζει ότι, στην ετήσια έκθεσή της για το 2019, η Διαμεσολαβήτρια 
αναφέρει ότι δέχεται τακτικά καταγγελίες που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα όπως η 
ισότητα, η απαγόρευση των διακρίσεων και το δικαίωμα ακρόασης· υπενθυμίζει 
περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τη Διαμεσολαβήτρια, προκειμένου οι πολίτες να ασκούν το 
δημοκρατικό τους δικαίωμα για συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ 
και να θέτουν τους εμπλεκόμενους προ των ευθυνών τους, οι νομοθετικές 
διαβουλεύσεις πρέπει να είναι διαφανείς· επικροτεί εν προκειμένω τη σειρά συστάσεων 
που απηύθυνε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη βελτίωση της διαφάνειας της νομοθετικής του διαδικασίας· επιμένει ότι το 
Συμβούλιο πρέπει να είναι εξίσου υπόλογο και διαφανές, όπως τα άλλα θεσμικά 
όργανα·

21. υπογραμμίζει τη σημασία των φορέων ισότητας, των εθνικών οργανισμών για τα 

3 https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12717/23 
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ανθρώπινα δικαιώματα και των συνηγόρων των πολιτών γα την αντιμετώπιση των 
ανησυχιών των πολιτών όσον αφορά τα δικαιώματά τους· τονίζει ότι η ανεξαρτησία 
των εν λόγω δομών από τις κυβερνητικές αρχές αποτελεί προϋπόθεση για να καταστεί 
δυνατή και να προστατευθεί η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών·

22. υπογραμμίζει την ανάγκη να εξεταστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ ψηφιοποίησης και 
δημοκρατίας και να συνδυαστούν οι παραδοσιακές μέθοδοι συμμετοχής με τις 
ψηφιακές πλατφόρμες ως μέσο συμμετοχής που θα επιτρέψει στους πολίτες να 
κατανοήσουν και να διερευνήσουν καλύτερα τη δημοκρατική διαδικασία, καθώς και 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν καλύτερα ως ενεργά μέλη της 
κοινωνίας·

23. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προσβάσιμα, καινοτόμα και 
συμπεριληπτικά εργαλεία για τη συμμετοχή και τον διάλογο των πολιτών, κάνοντας 
καλύτερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους 
τους πολίτες (όπως για παράδειγμα σε νεότερους και ηλικιωμένους, άτομα με 
αναπηρία, μετακινούμενους πολίτες της ΕΕ, άτομα που ζουν σε αγροτικές ή λιγότερο 
πυκνοκατοικημένες περιοχές) να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων 
της ΕΕ, αξιοποιώντας τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο η 
πανδημία COVID-19 έδρασε ως παράγοντας επιτάχυνσης για τη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων· επισημαίνει την προστιθέμενη αξία ενός μη γραφειοκρατικού και 
ολοκληρωμένου ιστότοπου που θα παρέχει στους πολίτες πληροφορίες σχετικά με όλες 
τις ευρωπαϊκές συμμετοχικές πρωτοβουλίες· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως για τα παιδιά· τονίζει ότι σκοπός των εν λόγω καινοτόμων 
εργαλείων θα πρέπει να είναι η στήριξη της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, και ότι 
θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα·

24. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμμετοχή 
ενός εύρους διαφορετικών ατόμων και να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα για τη μείωση 
των διακρίσεων ή του αποκλεισμού· πιστεύει ότι η συμμετοχή θα μπορούσε να 
ενισχυθεί με την εξασφάλιση προβλέψιμης, ευέλικτης, προσαρμοσμένης και 
πολύγλωσσης διαδικασίας και εργαλείων διαβούλευσης· θεωρεί σημαντικό να 
ενισχυθεί η συμμετοχή των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες σε όλες τις δημόσιες 
διαβουλεύσεις, ώστε να μπορέσουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να 
προωθήσουν περισσότερο την ποικιλομορφία σε όλες τις πολιτικές· υπογραμμίζει ότι η 
διαθεσιμότητα και η προσβασιμότητα των πληροφοριών στη μητρική γλώσσα των 
πολιτών έχει σημασία για την ενεργή συμμετοχή τους· εκφράζει προβληματισμό για την 
πιθανότητα η εμπλοκή και η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία να 
περιορίζεται από γλωσσικά εμπόδια· ενθαρρύνει, συνεπώς, τη χρήση μειονοτικών 
γλωσσών στις συμμετοχικές διαδικασίες·

25. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση των ατόμων με 
αναπηρία στο σύνολο των διαφόρων μέσων που παρέχει η ΕΕ στους πολίτες, ιδίως 
μέσω της συστηματικής διερμηνείας και μετάφρασης στη νοηματική και σε 
ευανάγνωστη γλώσσα·

26. στηρίζει την καθιέρωση ενός διαρθρωμένου διαλόγου με τους πολίτες, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι απόψεις τους ενσωματώνονται άμεσα στη λήψη αποφάσεων και 
στη δημόσια πολιτική της ΕΕ, όπως πρότειναν τον Δεκέμβριο του 2018 η Επιτροπή των 
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Περιφερειών και η ΕΟΚΕ·

27. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας για τις Εκλογές και την κοινωνία των πολιτών για τη 
βελτίωση της πολιτικής συμμετοχής· καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί για το έργο αυτό 
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και της επικείμενης 
έκθεσης της Επιτροπής για την ιθαγένεια της ΕΕ·

28. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των 
πολιτών της ΕΕ, ιδίως των νέων, στα θέματα της ΕΕ, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή 
τους στη διαμόρφωση της κοινωνίας και της πολιτικής· θεωρεί ότι η επικείμενη 
Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί επίκαιρη ευκαιρία για τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών· ζητεί να εξασφαλιστούν η διαφάνεια και η 
συμπεριληπτικότητας κατά την προετοιμασία της Διάσκεψης, καθώς και ο 
πλουραλισμός και η ανοικτή συζήτηση ως προς όλες τις εκφραζόμενες ιδέες, σύμφωνα 
με τον Χάρτη της Διάσκεψης· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για την 
προώθηση της ευρείας συμμετοχής των νέων μέσω κατάλληλων εργαλείων·

29. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμούς για διάλογο και συμμετοχή σε θέματα 
που αφορούν τους νέους· καλεί την Επιτροπή, προς τον σκοπό αυτό, να συνεργαστεί με 
οργανώσεις νέων για την ανάπτυξη ικανοτήτων, μεταξύ άλλων ώστε να καταστούν τα 
έγγραφα φιλικά προς τους νέους και προσβάσιμα, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ουσιαστική και ενήμερη συμμετοχή·

30. ζητεί την ενεργό συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων νέων στον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και την αξιολόγηση εκδηλώσεων και προγραμμάτων· επιδοκιμάζει τις 
προσπάθειες που καταβάλλει ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία προκειμένου να 
συμπεριληφθούν οι νέοι και οι οργανώσεις νεολαίας στη χάραξη πολιτικής και στη 
λήψη αποφάσεων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δεσμευτούν ότι θα αναλάβουν 
συγκεκριμένη δράση με βάση τα αποτελέσματα του διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία·

31. επικροτεί τη διαρκή δέσμευση στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη θεσμοθέτηση μιας μόνιμης συμβουλευτικής έδρας για 
τους εκπροσώπους της νεολαίας4·

32. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νόμους που 
εγγυώνται τα δικαιώματα των παιδιών να συμμετέχουν σε όλα τα θέματα που τα 
αφορούν, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων διαδικασιών λήψης αποφάσεων, σε 
συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους· τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν 
επαρκείς οικονομικοί και άλλοι πόροι ώστε να διασφαλιστούν η καθιέρωση και η 
διατήρηση βιώσιμων και αποτελεσματικών μηχανισμών·

33. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την άμεση επαφή 
μεταξύ των παιδιών και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και να προσφέρουν επαρκή 
κατάρτιση και υποστήριξη στους ενήλικες που ασχολούνται με παιδιά· σημειώνει ότι τα 
οφέλη της συμμετοχής των παιδιών θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην ευρύτερη 
κοινότητα, προκειμένου να υπάρξει ευρεία αποδοχή της πρακτικής αυτής· παροτρύνει 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προβλέψουν ειδικούς χώρους για τη 

4 https://pace.coe.int/en/files/29115
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συμμετοχή των παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· υπενθυμίζει ότι όλες οι 
διαδικασίες θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανείς και να εξηγούνται με σαφήνεια σε 
όλους τους εμπλεκόμενους και ότι οι διαδικασίες και οι χώροι πρέπει να είναι φιλικοί 
προς τα παιδιά και ασφαλείς·

34. επιδοκιμάζει τις διαβουλεύσεις που διεξάγει η Επιτροπή ειδικά για τα παιδιά και 
υποστηρίζει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας της ΕΕ για τη μελλοντική συμμετοχή των 
παιδιών· χαιρετίζει τη συμπερίληψη των νέων στην ψηφιακή πλατφόρμα και στα πάνελ 
των πολιτών της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης· παροτρύνει τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να δημιουργήσουν τρόπους για να εξασφαλίσουν παρόμοια συνεργασία 
με τα παιδιά και τους νέους για το μέλλον σε διαρθρωτική βάση και με επαρκείς 
μηχανισμούς ανατροφοδότησης·

35. καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται πλήρως τα δικαιώματα των μετακινούμενων πολιτών 
της ΕΕ και να διασφαλίζουν ότι μπορούν να ασκούν πλήρως το δικαίωμά τους για 
συμμετοχή στις ευρωπαϊκές και τοπικές εκλογές, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο 
στέρησης του δικαιώματος ψήφου στις χώρες καταγωγής τους, και να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να επιλέγουν αν θα ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές 
εκλογές στο κράτος μέλος καταγωγής τους ή στο κράτος μέλος υποδοχής.
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