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Το μέλλον της Ευρώπης: Η Ολομέλεια της Διάσκεψης εγκρίνει την τελική
σειρά προτάσεων
Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2022

Στις 29 και 30 Απριλίου η σύνοδος ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης συνεδρίασε
για τελευταία φορά και συμφώνησε σε μια σειρά από 49 αναλυτικές προτάσεις οι οποίες καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων, από την κλιματική αλλαγή έως την υγεία, τη μετανάστευση και την ΕΕ στον
κόσμο. Προηγήθηκε ένα εξαιρετικό ταξίδι που κράτησε έναν χρόνο, με συζητήσεις, διαβουλεύσεις και
συνεργασίες μεταξύ πολιτών απ᾽ όλη την Ευρώπη, σχετικά με το σε τι είδους Ευρώπη θα ήθελαν να
ζήσουν.
Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των εθνικών
κοινοβουλίων εξέφρασαν τη συναίνεση τους όσον αφορά τις προτάσεις. Οι πολίτες που συμμετέχουν
στην Ολομέλεια διατύπωσαν επίσης τις θέσεις τους σχετικά με τις προτάσεις αυτές.
Ως συμπρόεδρος της Διάσκεψης, η αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, κ.
Ντούμπραβκα Σούιτσα, ηγήθηκε της συμβολής της Επιτροπής ώστε να υλοποιηθεί ο σημαντικός αυτός
στόχος της τρέχουσας θητείας. Η κ. Σούιτσα δήλωσε σχετικά: «Η Διάσκεψη μας βρίσκεται στο τελικό
της κεφάλαιο. Μπορώ με υπερηφάνεια να πω ότι, δουλεύοντας μαζί σε αυτή την καινοτόμο άσκηση
διαβουλευτικής δημοκρατίας, επιτυγχάνουμε από κοινού απτά αποτελέσματα. Με την προσήλωσή
τους, οι πολίτες μας αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και μας έδειξαν την κατεύθυνση που επιθυμούν να
ακολουθήσει η Ευρώπη. Για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, είναι πλέον δικό μας έργο να κάνουμε αυτή
την κατεύθυνση πραγματικότητα. Στον απόηχο της πανδημίας και με την πραγματικότητα ενός
βάναυσου επιθετικού πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να βλέπουμε τη
δημοκρατία στην πράξη και τους πολίτες σε δράση.»
Ο αντιπρόεδρος κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, ο οποίος προέδρευσε της ομάδας εργασίας για την υγεία,
δήλωσε: «Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε βέβαιοι για το μέλλον. Τα πρόσφατα γεγονότα —μια
παγκόσμια πανδημία, ένας παράνομος πόλεμος στο κατώφλι μας, ένας αγώνας για την ανάσχεση της
κλιματικής αλλαγής προτού να είναι πολύ αργά— δείχνουν πόσο αβέβαιο μπορεί να είναι αυτό το
μέλλον. Η δύναμη της Ευρώπης απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση έγκειται στην ικανότητά μας να
συζητάμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις, να συσπειρωνόμαστε γύρω από τις θεμελιώδεις αξίες μας,
γεγονός που με τη σειρά του ενισχύει τη δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς μας. Η
Διάσκεψη αποτελεί ένα εξαίρετο παράδειγμα αυτής της δύναμης. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω
τους πολίτες που συμμετείχαν ολόψυχα σε αυτή τη διαδικασία με αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό.
Δουλεύοντας από κοινού με τους πολίτες πάνω στις μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ, αποκομίζουμε μια
πολύ ξεχωριστή εμπειρία που μας βοηθά να διευρύνουμε τον τρόπο σκέψης μας. Χωρίς αυτούς, η
Διάσκεψη δεν θα μπορούσε να έχει επιτυχία.»
Η αντιπρόεδρος κ. Βιέρα Γιούροβα, προεδρεύουσα της ομάδας εργασίας για τις αξίες, το κράτος
δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ασφάλεια, σχολίασε: «Θέλω να συγχαρώ πρωτίστως τους
πολίτες, των οποίων η ενέργεια και η δημιουργικότητα συνέβαλαν ώστε η Διάσκεψη να στεφθεί με

επιτυχία. Οι πολίτες έδειξαν την κατεύθυνση προς την οποία θέλουν να πορευθεί η ΕΕ. Επιθυμούν μια
πιο φιλόδοξη, αποφασιστική και δυναμική ΕΕ, η οποία θα εστιάζει περισσότερο στα προβλήματα των
πολιτών και λιγότερο στις διαδικασίες της. Οι λαοί επιθυμούν την ενεργό προστασία και τον σεβασμό
της δημοκρατίας και των αξιών της. Τώρα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε
αυτές τις απαιτήσεις. Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να τις λάβουν σοβαρά
υπόψη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλήσουμε την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες για τη
διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης».
Επόμενα βήματα
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα ολοκληρωθεί επίσημα στις 9 Μαΐου —την Ημέρα της
Ευρώπης— στο Στρασβούργο, όταν οι συμπρόεδροι της εκτελεστικής επιτροπής της Διάσκεψης θα
υποβάλουν στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής την
τελική τους έκθεση, η οποία θα περιέχει τις προτάσεις αυτές. Ακολούθως, τα τρία θεσμικά όργανα θα
εξετάσουν πώς μπορούν να δώσουν αποτελεσματική συνέχεια στην έκθεση, το καθένα στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Ιστορικό
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης υπήρξε μια νέα και καινοτόμος διαδικασία, η οποία άνοιξε
έναν καινούργιο χώρο διαλόγου με τους πολίτες ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι
προτεραιότητες της Ευρώπης.
Για περισσότερες πληροφορίες
Πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα
Αποσπάσματα των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης την
Παρασκευή και το Σάββατο διατίθενται στο EbS.
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