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ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εξωτερικών
Θέμα: «Στον Αέρα οι “Διαβουλεύσεις Πολιτών για την Ευρώπη” για τους Έλληνες
και Ευρωπαίους Πολίτες που ζουν στην Ελλάδα»
Στην άτυπη Σύνοδο των 27 αρχηγών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018 συζητήθηκαν θεσμικά ζητήματα που
αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές του 2019, τα
πιθανά υπερεθνικά ψηφοδέλτια, και την πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ
Μακρόν για το μέλλον της Ευρώπης.
Η πρόταση του Γάλλου πρόεδρου - η οποία σημειωτέον έχει αποσπάσει τη στήριξη
των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) - προβλέπει τη συμμετοχή των
πολιτών στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών θεσμών με τη διεξαγωγή
διαβουλεύσεων οι οποίες δύναται να έχουν την μορφή ηλεκτρονικών
δημοψηφισμάτων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συζητήσεων, κοινοβουλευτικών
διαλόγων και δημόσιων ομιλιών.
Το χρονοδιάγραμμα των διαβουλεύσεων με τους πολίτες καλύπτει το διάστημα
Μαρτίου έως και Οκτωβρίου 2018, ώστε να υπάρξει στη συνέχεια επεξεργασία των
προτάσεων που θα προκύψουν από τις διαβουλεύσεις για την «επανίδρυση της
Ευρώπης» πριν την εκκίνηση της προεκλογικής περιόδου για τις ευρωεκλογές του
2019.

Σύμφωνα με το Comité «Akropole» που αποτελεί Επιτροπή Γάλλων και Ελλήνων
μελών του κόμματος «La République En Marche» (LREM) που στηρίζει τον Γάλλο
Πρόεδρο, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει την συμφωνημένη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο διαδικασία των «διαβουλεύσεων με τους πολίτες». Οι διαβουλεύσεις
αποτελούν την πλατφόρμα ώστε οι Έλληνες, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Βρετανίας λόγω του Brexit, να
οικοδομήσουν τις βάσεις της Ευρώπης για τα επόμενα 10 έως 15 χρόνια μέσα από
την καταγραφή απόψεων, ενστάσεων και προτάσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, τις προτεινόμενες αλλαγές στις Συνθήκες και τον τρόπο λειτουργίας
τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ευρωζώνης.
Με δεδομένη αφενός την ύπαρξη ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων και αφετέρου
την μη διεξαγωγή μέχρι σήμερα «διαβουλεύσεων με τους πολίτες» εκ μέρους της
χώρας μας, εγείρονται σοβαρά ζητήματα ως προς την συμμετοχή των Ελλήνων
πολιτών στη συνδιαμόρφωση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
-

Για ποιον λόγο μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις με τους
πολίτες στην Ελλάδα όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να
συνδιαμορφώσουν έμπρακτα τις επικείμενες ευρωπαϊκές θεσμικές αλλαγές;

-

Προτίθεστε να στηρίξετε τη διαδικασία διαβουλεύσεων με τους Έλληνες πολίτες
όπως αυτή συμφωνήθηκε σε επίπεδο αρχηγών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τον Φεβρουάριο 2018;

-

Εάν ναι, με ποιο τρόπο προτίθεστε να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες κατάθεσης
και επεξεργασίας προτάσεων εκ μέρους των Ελλήνων πολιτών με δεδομένα τα
ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και τη σημαντική καθυστέρηση της χώρας μας
στην έναρξη της διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τους πολίτες;

-

Ποιες οι πολιτικές του υπουργείου σας για την καταπολέμηση του
ευρωσκεπτικισμού και την οικοδόμηση μίας ισχυρής και συνεκτικής Ευρώπης;
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