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Θέµα: «Σηµαντική η Καθυστέρηση Έναρξης των Ελληνικών Δηµόσιων 
Διαβουλεύσεων για το Μέλλον της Ευρώπης» 

Η πρόταση του Γάλλου προέδρου Εµανουέλ Μακρόν για το Μέλλον της 
Ευρώπης προβλέπει τη συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση των 
ευρωπαϊκών θεσµών µε τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων οι οποίες µπορεί να 
έχουν την µορφή ηλεκτρονικών δηµοψηφισµάτων, τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών συζητήσεων, κοινοβουλευτικών διαλόγων και δηµόσιων 
οµιλιών. 

Με την από 4/6/2018 απόφαση, η ηγεσία του υπουργείου εξωτερικών 
προβλέπει τη σύσταση και τη συγκρότηση µη αµειβόµενης Οµάδας Εργασίας 
(Task Force) µε αντικείµενο την προετοιµασία και τη διενέργεια της δηµόσιας 
διαβούλευσης για το Μέλλον της Ευρώπης.   

Η Ελλάδα ωστόσο έχει καθυστερήσει στην υλοποίηση του ισχύοντος για το 
σύνολο των χωρών µελών της ΕΕ  χρονοδιαγράµµατος των διαβουλεύσεων 
µε τους πολίτες, το οποίο σηµειωτέον καλύπτει το διάστηµα Μαρτίου έως και 
Οκτωβρίου 2018. Και τούτο διότι ο ευρωπαϊκός προγραµµατισµός προβλέπει 
αφενός τη συλλογή και αφετέρου την επεξεργασία των προτάσεων που θα 
προκύψουν από τις διαβουλεύσεις για την «επανίδρυση της Ευρώπης» 
προτού εκκινηθεί η προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές του 2019.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα και τη µη διεξαγωγή 
µέχρι σήµερα στην Ελλάδα των διαβουλεύσεων µε τους πολίτες  

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 



- Ποιος ο σχεδιασµός του υπουργείου σας για την επίσπευση της 
διαδικασίας υλοποίησης των διαβουλεύσεων µε τους Έλληνες πολίτες 
µε δεδοµένη τη σηµαντική καθυστέρηση έναρξης  αυτής;  

- Ποια τα ακριβή καθήκοντα εκάστου µέλους της συγκροτηθείσας 
Οµάδας Εργασίας (Task Force) για την προετοιµασία και τη διενέργεια 
της δηµόσιας διαβούλευσης που αφορά το Μέλλον της Ευρώπης;   

- Ποιες οι προβλεπόµενες διαδικασίες που πρόκειται να θέσετε σε 
εκκίνηση για την κατάθεση και επεξεργασία προτάσεων εκ µέρους 
των Ελλήνων πολιτών; 

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