
PV\1257205EL.docx PE730.516v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Αντιπροσωπεία στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

DCFE_PV(2022)0429_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης της 29ης Απριλίου 2022, από τις 15.00 έως 16.00

Στρασβούργο
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Η συνεδρίαση αρχίζει την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 στις 15.08, υπό την προεδρία του Guy
Verhofstadt (προέδρου).

(Διαδικτυακή μετάδοση)

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Σχέδιο ημερήσιας διάταξης (2022)2904_1_EN

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος ανακοινώνει αλλαγή στη σύνθεση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου: Από τις 31 Μαρτίου, ο κ. François ALFONSI (Verts/ALE) αντικαθιστά
την κ. Salima YENBOU.

Επιπλέον, ο πρόεδρος ενημερώνει τους βουλευτές ότι στις 26 Απριλίου
πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής και ότι πραγματοποιήθηκε
σήμερα, στις 29 Απριλίου, συνεδρίαση των μελών και των παρατηρητών του ΕΚ στο
εκτελεστικό συμβούλιο.

Ο πρόεδρος παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση λήξης της
Διάσκεψης στις 9 Μαΐου.
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3. Προετοιμασία της ολομέλειας της Διάσκεψης στις 29 και 30 Απριλίου 2022

Ο πρόεδρος ανοίγει τη συζήτηση για το συγκεκριμένο σημείο. Ευχαριστεί τους
προέδρους και τους συντονιστές των ομάδων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για το έργο τους και ενημερώνει τους βουλευτές σχετικά με τις προτάσεις της ομάδας
εργασίας που υποβλήθηκαν προς έγκριση στην ολομέλεια της Διάσκεψης.

Αναφέρει ότι, κατά τη συνεδρίαση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το πρωί, υπήρξε η υποστήριξη της πλειοψηφίας για την
έγκριση των προτάσεων.

Ενημερώνει τους βουλευτές ότι οποιαδήποτε μειοψηφική θέση με διαφορετική γνώμη
επί των προτάσεων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο γραπτής δήλωσης, η οποία δεν
θα υπερβαίνει τις 200 λέξεις, και θα επισυναφθεί στα πρακτικά και θα δημοσιευθεί στον
ιστότοπο της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Διάσκεψη.

Ο πρόεδρος δίνει τον λόγο στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους
παρατηρητές της εκτελεστικής επιτροπής, για να παρουσιάσουν τις θέσεις των
πολιτικών ομάδων τους σχετικά με τις προτάσεις για την ολομέλεια της Διάσκεψης,
ακολουθούμενες από γύρο ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Λαμβάνουν τον λόγο οι βουλευτές: ο κ. Manfred Weber· η κ. Iratxe García Pérez· ο κ.
Pascal Durand· ο κ. Daniel Freund· ο κ. Gunnar Beck· ο κ. Michiel Hoogeveen·
ο κ. Helmut Scholz· ο κ. Paulo Rangel· η κ. Gabriela Bischoff· η κ. Nicola Beer·
ο κ. Damian Boeselager· ο κ. Pernando Barrena.

Ο πρόεδρος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, δεδομένων των ευνοϊκών θέσεων που
εξέφρασαν πέντε πολιτικές ομάδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μεγάλη πλειοψηφία, θα
μπορούσε να εκφράσει την υποστήριξη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τις προτάσεις στην ολομέλεια της Διάσκεψης. Αυτό εγκρίνεται δια
βοής.

Γραπτές δηλώσεις που εκφράζουν θέσεις μειοψηφίας υποβάλλονται από τη Sandra
Pereira, από τον Zdzisław Krasnodębski εξ ονόματος της Ομάδας ECR, από τους Carles
Puigdemont, καθώς και από τους Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck,
Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Peter Kofod,
Hélène Laporte, Jaak Madison, Thierry Mariani, Philippe Olivier, Alessandro Panza εξ
ονόματος της Ομάδας ID.

4. Διάφορα

Ουδέν

5. Προσεχής συνεδρίαση

Προς επιβεβαίωση
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Η συνεδρίαση λήγει στις 16.02.
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ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Από την Sandra Pereira

Όπως δηλώσαμε στην αρχή και όπως βλέπουμε τώρα, τα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το
Μέλλον της Ευρώπης ήταν προ πολλού προκαθορισμένα, καθώς κατ’ ουσίαν ωθούν προς μια
κατεύθυνση, μια πολιτική γραμμή και μέτρα που προασπίζει εδώ και καιρό η ΕΕ.

Στα παραδείγματα περιλαμβάνεται η επιμονή στον μύθο ότι η δημοκρατία θα ενισχυθεί εάν
καταργηθεί ο κανόνας της ομοφωνίας στο Συμβούλιο, όταν, στην πραγματικότητα, ο κανόνας
αυτός εξασφαλίζει την ισότητα μεταξύ των κρατών και διασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται καμία
απόφαση εις βάρος των συμφερόντων τους· ή τα διακρατικά ψηφοδέλτια για τις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία όχι μόνο θα επιδεινώσουν τις υφιστάμενες ανισορροπίες
και στρεβλώσεις, αλλά και θα αποτελέσουν ένα τεχνητό οικοδόμημα, πέρα από την
πραγματικότητα στην Ευρώπη, πέρα από το δημόσιο συμφέρον.

Αυτό που βλέπουμε είναι ένας ακόμη ελιγμός (με προφανή συμπεράσματα) για την εμβάθυνση
του νεοφιλελευθερισμού, του φεντεραλισμού και του μιλιταρισμού, που είναι υπεύθυνοι για
την προώθηση οπισθοδρόμησης στα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα, την επιδείνωση των
ανισοτήτων, τη μονοπωλιακή συγκέντρωση και την έλλειψη σεβασμού της κυριαρχίας και της
ειρήνης.

Η Ευρώπη που υποστηρίζουμε απαιτεί μια διαφορετική πορεία συνεργασίας μεταξύ κυρίαρχων
εθνών με ίσα δικαιώματα, κοινωνική πρόοδο και ειρήνη.

Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτά τα συμπεράσματα και τις προτάσεις.
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ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Από τον Zdzisław Krasnodębski εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Η Ομάδα ECR συμμετείχε καλή τη πίστει, ελπίζοντας ότι η διάσκεψη θα είναι μια πραγματική
δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της ολοένα και πιο ανύπαρκτης Ευρωπαϊκής
Ένωσης. www.ecrthefuture.eu

Δυστυχώς, η διάσκεψη απέτυχε.

Η φεντεραλιστική ομάδα απλώς διεύρυνε τη φούσκα των Βρυξελλών σε μια φούσκα
συνεδρίων, συνεργαζόμενη με τη συγκέντρωση συμμάχων ΜΚΟ για την καθοδήγηση της
διαδικασίας.

Η υπερεκπροσώπηση των νέων (τρεις φορές το μερίδιο που τους αναλογεί), η μεροληψία
αυτοεπιλογής κατά την επιλογή συμμετεχόντων, οι επιλεγμένοι φιλικοί εμπειρογνώμονες και
ο καθορισμός ενός κεντρικού θεματολογίου υπονόμευσαν την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Οι συστάσεις των πολιτών και τα σχόλια της διαδικτυακής πλατφόρμας αντικαταστάθηκαν από
έγγραφα που καταρτίστηκαν σε νέες «ομάδες εργασίας», στις οποίες οι φεντεραλιστές
βουλευτές του ΕΚ ανέλαβαν τον έλεγχο. Εξέτασαν τις προτάσεις των πολιτών και τις
επιλεχθείσες ιδέες με τις οποίες συμφωνούσαν ήδη.

Δύο από τις τέσσερις συνιστώσες - εκείνες που εκπροσωπούν τις εθνικές δημοκρατίες μας στο
Συμβούλιο και τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων - δεν ενέκριναν τα συμπεράσματα,
επιφυλάσσοντας τις θέσεις τους και προτείνοντας απλώς τις προτάσεις. Ούτε το Κοινοβούλιο
ενέκρινε ομόφωνα τα συμπεράσματα.

Δεν υπήρξε ευρεία δημόσια συζήτηση ή ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε τα συμπεράσματα και πιστεύουμε ότι οι βασικές προτάσεις και
τα μέτρα της θα πρέπει τώρα να δοκιμαστούν διεξοδικά μέσω ανεξάρτητων δημοσκοπήσεων
σε κάθε κράτος μέλος.



PE730.516v01-00 6/9 PV\1257205EL.docx

EL

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Από τον Carles Puigdemont i Casamajó

Εκτός από τη συγχαρητήρια όλων των συμμετεχόντων στη Διάσκεψη για το Μέλλον της
Ευρώπης (COFE) από την έναρξή της, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Διάσκεψη δεν έχει
συμμετάσχει πραγματικά σε τοπικό επίπεδο. Η πρόταση να καταστεί η καταλανική επίσημη
γλώσσα της ΕΕ, «10 εκατομμύρια φωνές, να καταστεί η καταλανική επίσημη γλώσσα της ΕΕ»,
η οποία εγκρίθηκε με 915 ψήφους στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (MDP), και η οποία
είναι περισσότερο αποδεκτή στην κατηγορία «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και
ασφάλεια», δεν συζητήθηκε καν στην ομώνυμη ομάδα εργασίας. Το ίδιο συνέβη και με την
πρόταση «Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά την προάσπιση της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», η δεύτερη που υποστηρίχθηκε περισσότερο στην ίδια
κατηγορία (626 ψήφοι). Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή ήταν η πρόταση «Για έναν μηχανισμό
σαφήνειας σχετικά με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης», η πρόταση με τις περισσότερες ψήφους στο
σύνολο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (1002 ψήφοι στην Πολύγλωσση Ψηφιακή
Πλατφόρμα) και στην κατηγορία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Το γεγονός ότι οι τρεις αυτές προτάσεις δεν συζητήθηκαν ούτε ελήφθησαν υπόψη από τις
αντίστοιχες ομάδες εργασίας τους θέτει πολλά ερωτήματα ως προς το ποιος κίνησε τους
τροχούς της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο για μένα να
συμφωνήσω πλήρως με τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της Διάσκεψης για το μέλλον της
Ευρώπης.
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ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Από τους Christine Anderson, Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Mara Bizzotto, Susanna
Ceccardi, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Peter Kofod, Hélène Laporte, Jaak Madison,
Thierry Mariani, Philippe Olivier, Alessandro Panza εξ ονόματος της Ομάδας ID

Η Ομάδα ID αντιτίθεται στα συμπεράσματα της Διάσκεψης. Τα συμπεράσματα απηχούν
αμφιλεγόμενα ζητήματα για τα οποία η άποψη του Κοινοβουλίου δεν είναι ομόφωνη. Δεν
υπήρξε συμμετοχή των πολιτών, διότι ο αριθμός των συμμετεχόντων πολιτών σε σύγκριση με
τον πληθυσμό των κρατών μελών της ΕΕ ήταν μόλις 0,0001 %.

Μια βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι η απάντηση στην καλύτερη αντιμετώπιση
των μελλοντικών προκλήσεων. Η τελική έκθεση θα έπρεπε να είναι ένα ανοικτό έγγραφο που
θα περιλαμβάνει όλες τις διάφορες υποβολές. Τα τελικά έγγραφα δεν περιλαμβάνουν όλες τις
γνωμοδοτήσεις επί ίσοις όροις, αλλά επικεντρώνονται σε απόψεις που είχαν συμφωνηθεί
προηγουμένως στο πλαίσιο της φεντεραλιστικής ομάδας. Οι απόψεις που διαφέρουν από
εκείνες που τάσσονται υπέρ της βαθύτερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της δημιουργίας μιας
ομοσπονδιακής ένωσης μεταξύ των κρατών μελών δεν εκπροσωπήθηκαν επαρκώς και
εξαλείφθηκαν μυστηριωδώς από τα συμπεράσματα της Διάσκεψης, όπως συνέβη και με τις
συνεισφορές στην Πολύγλωσση Πλατφόρμα, η οποία περιελάμβανε επίσης επιφυλακτικές
απόψεις για την ΕΕ, οι οποίες όμως δεν αποτέλεσαν ποτέ μέρος των συζητήσεων ή των
συμπερασμάτων.

Η Διάσκεψη δεν ήταν ούτε δημοκρατική, ούτε νόμιμη ούτε διαφανής. Καταγγέλλουμε τα
συμπεράσματά της ως προκαταρκτικά και πολιτικά προσανατολισμένα, μετατρέποντας την
ευρέως διαδεδομένη «φούσκα των Βρυξελλών» σε μια «φούσκα διασκέψεων», όπως, για
παράδειγμα, την κατάργηση της αρχής της ομοφωνίας στο Συμβούλιο και την έκκληση για μια
Σύμβαση της Συνθήκης.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
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