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ABOUT THE EUROPEAN PARLIAMENT

European Parliament’s 
political groups

 The european parliamenT is currenTly divided 
inTo eighT poliTical groups, which are based 

on The poliTical affiliaTion of The parliamenTarian 
and noT Their naTionaliTy.

The Members of the European Parliament sit in 
political groups – they are not organised by 
nationality, but by political affiliation. 25 mem-
bers are needed to form a political group, and 

at least one-quarter of the member states must be rep-
resented within the group. Members may not belong to 
more than one political group.

Some members do not belong to any political group 
and are known as non-attached members. Each politi-
cal group is in control of its own internal organisation by 
appointing a chair (or two co-chairs in the case of some 
groups), a bureau and a secretariat.

The places assigned to members in the chamber are 
decided by political affiliation, from left to right, by agree-
ment with the group chairmen. Before every vote in ple-
nary the political groups scrutinise the reports drawn up 
by the parliamentary committees and table amendments 
to them.

The position adopted by the political group is arrived at 
by discussion within the group. No Member can be forced 
to vote in a particular way.

The EU Parliament’s political groups are as follows: 
Group of the European People’s Party (Christian Demo-
crats), Group of the Progressive Alliance of Socialists and 
Democrats in the European Parliament, European Con-
servatives and Reformists Group, Group of the Alliance 
of Liberals and Democrats for Europe, Confederal Group 
of the European United Left - Nordic Green Left, Group 
of the Greens/European Free Alliance, Europe of Free-
dom and Direct Democracy Group, Europe of Nations and 
Freedom.
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EUROPEAN PARLIAMENT 
PROCEDURES

It seeks to establish a con-
tinuing dialogue with these 
parliaments and to support 
their participation as fully 
fledged members in the dem-
ocratic community.

The support programmes cover 
primarily national parliaments 
in the eu’s neighborhood but 
also certain priority countries in 
africa, asia and latin america, 
as well as trans-border and 
regional parliaments. 

democracy support pro-
grammes are focused on 
strengthening the principal func-
tion of parliaments (law-making, 
oversight, and representation); 
setting up parliamentary organi-

sations; implementing adminis-
trative and institutional reform; 
initiating inter-parliamentary 
legislative cooperation and the 
sharing of best practices.

The european parliament’s 
activities are coordinated by the 
democracy support and elec-
tion coordination group (deg), 
headed by the chairpersons 
of the committee on foreign 
affairs and the committee on 
development. This group con-
sists of 15 members, including 
the chair of the conference of 
delegation chairs, the vice-
president responsible for human 
rights and democracy and the 
chair of the subcommittee on 
human rights.

EU Parliament seeks 
to support democracy

ThE EURoPEAN PARLiAMENT PRoviDES ASSiSTANCE 
To PARLiAMENTS BEyoND ThE BoRDERS oF ThE EURoPEAN 

UNioN wiTh A viEw To STRENGThENiNG ThEiR 
iNSTiTUTioNAL CAPACiTy AND SUPPoRTiNG DEMoCRACy. 

on April 1, 2012, the EU put into force the 
EU’s Citizens’ initiative to enable individuals 
to participate and shape the Union’s policy. 
Put in place by the Lisbon Treaty, the citizens’ 
initiative allows 1 million citizens from at least 
a quarter of the EU Member States to ask the 
European Commission to propose legislation 
in areas that fall within its competence. The 
organisers of a citizens’ initiative - a citizens’ 
committee composed of at least 7 EU citizens, 
resident in at least 7 different Member States - 
have 1 year to collect the necessary support.

Signatures must be certified by the competent 
authorities in each Member States. organis-
ers of successful initiatives will participate in a 
hearing at the European Parliament. The Com-
mission will have 3 months to examine the ini-
tiative and decide how to act on it.

The EU Parliament’s 
citizens’ initiative
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NEWS

EU Parliament calls for reintroduction 
of visa programme for US visitors

ThE EU CoMMiSSioN iS LEGALLy oBLiGED To TAkE 
MEASURES TEMPoRARiLy REiNTRoDUCiNG viSA 

REqUiREMENTS FoR US CiTizENS, GivEN ThAT wAShiNGToN 
STiLL DoES NoT GRANT viSA-FREE ACCESS To NATioNALS 

oF FivE EU CoUNTRiES, ThE PARLiAMENT SAiD. 

in the resolution that was passed, MEPs urged the Commission to adopt the 
necessary legal measures “within two months”. The text prepared by the Civil 
Liberties Committee was adopted by a show of hands.

Visa reciprocity
Citizens of Bulgaria, Croatia, Cyprus, Poland and Romania still cannot enter 
US territory without a visa, while US citizens can travel to all EU countries 
visa-free. According to the visa reciprocity mechanism, if a third country 
does not lift its visa requirements within 24 months of being notified of non-
reciprocity, the EU Commission must adopt a delegated act - to which both 
Parliament and the Council may object - suspending the visa waiver for its 
nationals for 12 months.

Following a notification of non-reciprocity on 12 April 2014, the Com-
mission should have acted before 12 April 2016 but it has yet to take 
any legal measure. Canada also imposes visa requirements on Bulgarian 
and Romanian citizens, but it has announced that they will be lifted on 1 
December 2017.

Background
In April 2014, the European Commission was notified that five countries 
were not meeting their obligations towards the EU with regard to reciproc-
ity of visa-free travel: Australia, Brunei, Canada, Japan and the US.
Australia, Brunei and Japan have since lifted their visa requirements for all 
EU citizens and Canada will do so in December this year.



EiGhT oUT oF 10 EURoPEANS USED iNTERNET AT LEAST oNCE A wEEk 
LAST yEAR, ACCoRDiNG To EURoSTAT. 

But although the internet has become a part of everyday life, it is still not 
being fully used to boost democracy. MEPs adopted a report stressing that 
new information technologies offer great opportunities to involve people more 
in the democratic process.

The report by Spanish S&D member Ramón Jáuregui Atondo’s was approved 
with 459 votes for, 53 against and 47 abstentions.
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E-Democracy in the EU: 
the pros and cons

Different approaches across Europe
European countries have so far had very different approaches to the opportu-
nities offered by e-democracy, depending on how concerned they are about 
the risk of hacking. The Dutch government, referring to the possibility of hack-
ing, announced that all casted votes will be counted manually for the general 
elections taking place last wednesday. Until 2007, voting machines where 
used in Netherlands at the polling stations but it was then proved that these 
machines could be easily manipulated and since then e-voting is banned in 
the country.

France has allowed e-voting in legislative elections for its citizens abroad 
since 2012 but dropped the possibility this year, citing cybersecurity fears. 
France’s legislative elections take place in June. in Estonia legally binding 
remote e-voting for local, national and EU elections has been carried out eight 
times since 2005. So far, no hacking has been reported.

Parliament report
MEPs adopted a report on e-democracy, written by Spanish S&D member 
Ramón Jáuregui Atondo. Referring to Estonia’s example, the report says that 
for a successful implementation of e-voting in other countries, it will be nec-
essary to assess whether the participation of the whole population can be 
guaranteed. The report also states that high-speed internet connections and 
secure electronic identity infrastructure are vital to make e-voting a success.

EU examples
introduced by the Lisbon Treaty, the European Citizen’s initiative was launched 
in 2012. It enabled people for the first time to ask for EU legislation on specific 
issues provided they gather one million signatures in support. Three have now 
reached that threshold. in the EU, people also have the right to submit peti-
tions to the European Parliament. The complaint has to be linked to the EU’s 
functioning and will then be dealt with by the Parliament’s petitions commit-
tee. Submitting and following petitions is possible via a special web portal.

The report also defines some key terms:
E-democracy refers to the use of information and communications technology 
(iCT) to create channels for public consultation and participation, for example 
for elections, consultations or referendums.

E-governance refers to the use of iCT to establish communication channels 
that enable the inclusion of the various stakeholders with something to say 
about the policy-making process. This could be for example a consultation on 
whether a specific speed limit should be kept.

E-government refers to the use of iCT in the public sector, particularly to pro-
vide people with information and services electronically. This could be for 
example to enable to pay their speeding ticket online. 
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Parliament debate’s the future 
of Europe and Juncker ‘White Paper’
ThE FUTUrE oF EUroPE was dEbaTEd In ThE EUro-
PEan ParlIamEnT, aFTEr EU CommIssIon PrEsIdEnT 
JEan ClaUdE JUnCkEr PrEsEnTEd ThE FIvE PossIblE 
CoUrsE ThE UnIon CoUld Follow In marCh.
President Juncker presented five possible options to the par-
liament, ranging from business as usual, to deeper integra-
tion across most areas. During the subsequent plenary debate 
most MEPs welcomed the opportunity to reflect on the direction 
Europe should take. 

Five scenarios for the future of the EU
Juncker outlined five possible courses for the EU in his presentation to 
the Parliament on 1 March:

• Sticking with current policies
• Focussing on the single market and removing barriers to trade
• Allowing EU countries to integrate at different levels so that those 
who want to progress in a certain area can do so without having to 
wait for others.
• Selecting a limited number of areas for further integration but do 
less in other policy fields
• Integrating more across most policy areas

Juncker declined to state his preference: “At the end of the day, it won’t be 
just me making the decision. it will be up to your Parliament, national parlia-
ments, governments, civil society. in other words: the citizens will be able to 
have a say. we would prefer to listen, before we state our views.”

MEPS’ REACTIONS
During the debate that followed, some 
MEPs welcomed the Commission’s efforts 
to chart possible scenarios for the EU’s 
future, others were disappointed it did not 
clearly state its preference, while others 
saw the whole discussion as a sign that 
the EU if failing. Spanish EPP member 
Esteban González Pons said: “we have 
done many things wrong before arriv-
ing to this point. Brexit is not the cause. 
Brexit is the last consequence and we 
must be sure it remains the last conse-
quence.” Gianni Pittella, the italian chair 
of the S&D group, said: “you are pre-
senting us with a reflection paper and 
scenarios instead of a clear plan to for-
tify our house to weather this storm.”

PARLIAMENT REPORTS ON 
THE FUTURE OF EUROPE
MEPs already adopted three 
resolutions on the future of 
Europe during the February 
plenary in Strasbourg. one of 
them looks at what improve-
ments are possible under the 
existing system, another con-
siders what treaty changes 
might be needed for addi-
tional reforms, while the last 
one sets out how to bring the 
economies of countries that 
have adopted the euro closer 
together and make them more 
resilient. 
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Citizens’ 
parliament 
debate future 
of Europe
ThE TrEaTy oF romE, sIgnEd sIxTy yEars ago, PavEd 
ThE way For EConomIC InTEgraTIon and lasTIng 
PEaCE on oUr ConTInEnT and lEd To Today’s EUro-
PEan UnIon oF morE Than 500 mIllIon CITIzEns. 

In recent weeks MEPs have been reflecting on the progress achieved and 
the way forward, but they are also keen to hear from citizens. People from 
across Europe were invited to the parliament in March to share their views 
on the European Union. Hundreds of Europeans filled the plenary chamber 
in Brussels to discuss what works and what doesn’t work in the EU and 
how it should evolve to respond to current and future challenges. Issues 
which were debated, included youth unemployment, globalisation, security, 
climate change and the EU after Brexit.

The conference, named citizens’ parliament, was opened by Parlia-
ment President Antonio Tajani and moderated by Vice-President Mairead 
McGuinness. Other MEPs also joined the discussion. Tajani commented: 

The debate on future of Europe is for the citizens, by the citizens. The Euro-
pean Parliament, the only directly-elected institution, will host 751 Europeans 
ready to engage and push forward their ideas on our shared future. Our House 
is always their home.

In the morning Tajani, MEPs and Parliament staff attended a ceremony 
commemorating the 60th Anniversary of the Treaty of Rome. Also present 
was UNHCR Goodwill Ambassador and singer Barbara Hendricks and Aus-
trian writer Robert Menasse.

FUTURE OF THE EU

The citizens’ parliament is an important part of a series 
of political events that seek to reflect on what united 
Europe has achieved in the 60 years since the signing 
of the Treaty of Rome and how it should change in the 
future.

MEPs adopted three reports on the future of Europe 
during the February plenary. At the beginning of 
March, MEPs discussed a strategy paper by the Euro-
pean Commission setting out five scenarios for the EU. 
At the end of the week, EU heads of state will gather 
in Rome to mark the 60th anniversary of the treaty and 
discuss the future.



EP-GUIDEΟΔΗΓΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Πολιτικές ομάδες

 Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίζονται σε 
πολιτικές ομάδες– δεν οργανώνονται με βάση την εθνικότητά 

τους αλλά με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση. Σήμερα 
υπάρχουν 8 πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για να σχηματιστεί μια πολιτική ομάδα απαιτούνται 
τουλάχιστον 25 βουλευτές που πρέπει να 
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο του 

συνόλου των κρατών μελών. Απαγορεύεται η ένταξη σε 
περισσότερες από μία πολιτικές ομάδες.

Ορισμένοι βουλευτές δεν ανήκουν σε καμία πολιτική 
ομάδα και στην περίπτωση αυτή ανήκουν στους μη 
εγγεγραμμένους βουλευτές.

Οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ είναι οι εξής: 
Κοινοβουλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ 
Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες), Η Ομάδα της 
Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και 
Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαίοι 
Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Ομάδα της Συμμαχίας 
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, 
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 
Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, 
Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, 
Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας, Η 
Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας.
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ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ειδικότερα, το ΕΚ παρέχει 

συνδρομή σε κοινοβούλια πέραν 

των συνόρων της Ευρωπαϊκής 

οικογένειας. Στόχος, η 

ενίσχυση της θεσμικής τους 

ικανότητας και η καθιέρωση 

συνεχούς διαλόγου με αυτά τα 

κοινοβούλια και να στηρίξει τη 

συμμετοχή τους ως πλήρων 

μελών στην δημοκρατική 

κοινότητα.

Οι δραστηριότητες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

συντονίζονται από την Ομάδα 

Υποστήριξης της Δημοκρατίας 

και Συντονισμού των Εκλογών 

με επικεφαλής τους προέδρους 

της Επιτροπής Εξωτερικών 

Υποθέσεων και της Επιτροπής 

Ανάπτυξης. Αυτή η ομάδα 

αποτελείται από 15 βουλευτές, 

συμπεριλαμβανομένου του 

προέδρου της Διάσκεψης των 

Προέδρων των Αντιπροσωπειών, 

του αντιπροέδρου που είναι 

υπεύθυνος για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την δημοκρατία και 

του προέδρου της Υποεπιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στήριξή τήΣ δήμοκρατιαΣ
ΜΕΣω τΗΣ ΟΛΟΚΛΗρωΜΕνΗΣ ΠρΟΣΕΓΓιΣΗΣ ΣτΗριξΗΣ τΗΣ 

ΔΗΜΟΚρΑτιΑΣ τΟ ΕΚ, ΕνιΣΧύΕι τΟ ΣΠΟύΔΑιΟ ΑύτΟ ΠΟΛιτΕύΜΑ 
ΣΕ ΟΛΟ τΟν ΚΟΣΜΟ ΚΑι ΔΕΣΜΕύΕτΑι ΓιΑ ΠρΟΛΗψΗ 

ΣύΓΚρΟύΣΕων ΚΑθωΣ ΚΑι ΔιΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ.

Εδώ και πέντε χρόνια, οι Ευρωπαίοι πολίτες 
έχουν στη διάθεσή τους ένα εργαλείο μέσα 
από το οποίο συμμετέχουν στη διαμόρφωση 
της πολιτικής της ΕΕ. Καινοτομία της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, η “Πρωτοβουλία των Πολιτών” 
επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από 
τουλάχιστον ένα τέταρτο των κρατών μελών της 
ΕΕ (σήμερα επτά χώρες), να ζητήσουν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία 
σε τομείς για τους οποίους έχει αρμοδιότητα. 
Την κάθε Πρωτοβουλία πρέπει να οργανώσει 
επιτροπή από τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ οι 
οποίοι διαμένουν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά 
κράτη μέλη και έχει στη διάθεσή της ένα 
χρόνο για να συγκεντρώσει τις υπογραφές. 
Οι υπογραφές πρέπει με τη σειρά τους να 
πιστοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές κάθε 
κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται. Οι 
υπεύθυνοι των πρωτοβουλιών που κρίνονται 
αποδεκτές συμμετέχουν σε ακρόαση που 
οργανώνει το ΕΚ, η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει διορία τριών μηνών να εξετάσει κάθε 
πρωτοβουλία και να αποφασίσει πώς θα 
ανταποκριθεί.

Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία των 
Πολιτών
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Αίτημα ΕΚ προς Κομισιόν για εκ νέου 
υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου για 

τους πολίτες των ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νομική υποχρέωση να λάβει μέτρα για 

να επαναφέρει προσωρινά την υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου 

για τους πολίτες των ΗΠΑ, δεδομένου ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί 

να απαιτεί βίζα από τους πολίτες πέντε χωρών της ΕΕ. Σε ψήφισμα 

που εγκρίθηκε τον Μάρτιο, οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα «εντός 

δύο μηνών». Το ψήφισμα εγκρίθηκε διά ανατάσεως της χειρός

ΑμοιβΑιοτητΑ στον τομέΑ των θέωρησέων

Οι πολίτες της χώρας μας, καθώς και της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της 

Πολωνίας και της Ρουμανίας εξακολουθούν να μην μπορούν να εισέλθουν 

στις ΗΠΑ χωρίς βίζα, ενώ οι πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να ταξιδεύουν σε 

όλες τις χώρες της ΕΕ χωρίς βίζα.

Σύμφωνα με το μηχανισμό αμοιβαιότητας των θεωρήσεων διαβατηρίων, 

αν μια τρίτη χώρα δεν άρει την υποχρέωση θεώρησης της εντός 24 μηνών 

από την κοινοποίηση της μη αμοιβαιότητας, η Επιτροπή της ΕΕ πρέπει 

να υιοθετήσει μια κατ ‘εξουσιοδότηση πράξη - με την οποία μπορούν να 

προβάλουν αντιρρήσεις τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο - αναστολή 

της υποχρέωσης θεώρησης διαβατηρίου (βίζα) για τους υπηκόους της για 

12 μήνες.

Μετά από την κοινοποίηση της μη αμοιβαιότητας στις 12 Απριλίου 2014, η 

Επιτροπή όφειλε να ενεργήσει πριν από 12 Απρ, 2016, αλλά δεν έχει ακόμη 

λάβει οποιοδήποτε νομικό μέτρο. Η άρση της υποχρέωσης θεώρησης 

διαβατηρίου για του πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανία που έχει 

επιβάλλει ο Καναδάς, θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2017.



ΠΕΡΙΠΟυ 8 ΣΤΙΣ 10 ΕυΡωΠΑΙΟυΣ χΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟυν ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤυΟ 
ΤΟυλΑχΙΣΤΟν ΜΙΑ φΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗν ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΑυΤΟ ΕΔΕΙξΕ Η ΤΕλΕυΤΑΙΑ 
ΕΡΕυνΑ ΤΗΣ Eurostat. Η ΟλΟΜΕλΕΙΑ ΤΟυ ΕΚ ΣυζΗΤΗΣΕ ΑυΤΟν ΤΟν 
ΜΗνΑ γΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚλΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔυνΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗλΕΚΤΡΟνΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Πολλές είναι οι απειλές παραβίασης και χειραγώγησης της κοινής γνώμης στο 
διαδίκτυο εξαιτίας των πολλών και σημαντικών εκλογικών αναμετρήσεων, που 
αναμένονται μέσα στο 2017 σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Εξάλλου, η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η καταμέτρηση των 
ψήφων δεν θα γίνει ηλεκτρονικά αλλά στις εκλογές που πραγματοποιούνται 
σήμερα, καθώς υπάρχουν αναφορές για πιθανές ηλεκτρονικές παραβιάσεις. 
Για τις εκλογικές διαδικασίες στη Ολλανδία χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά  
μηχανήματα μέχρι το 2007, ωστόσο αργότερα αποδείχτηκε ότι τα μηχανήματα 
αυτά μπορούσαν εύκολα να παραβιαστούν και η ηλεκτρονική ψηφοφορία 
απαγορεύτηκε στην χώρα. Από το 2012 μέχρι σήμερα η Γαλλία επέτρεπε στους 
Γάλλους πολίτες που ζούσαν στο εξωτερικό να ψηφίζουν ηλεκτρονικά, ωστόσο 
ο νόμος αυτός δεν θα ισχύσει στις εκλογές του Ιουνίου, καθώς υπάρχουν 
φόβοι για ηλεκτρονικές παραβιάσεις.

Ένα άλλο παράδειγμα έρχεται από την Εσθονία, όπου ηλεκτρονικές ψηφοφορίες 
για τοπικές και εθνικές εκλογικές διαδικασίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
οκτώ φορές από το 2005. Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει αναφορές για 
παραβιάσεις. Αναφερόμενη στο παράδειγμα της Εσθονίας, η έκθεση του 
ΕΚ  επισημαίνει ότι για να είναι επιτυχής μια τυχόν υιοθέτηση ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας σε άλλα κράτη, θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσον διασφαλίζεται 
η πραγματική συμμετοχή όλων των πολιτών και να αποτιμηθούν οι προκλήσεις 
καθώς και οι επιπτώσεις των διαφορετικών ή αποκλινουσών τεχνολογικών 
προσεγγίσεων. Τονίζει επίσης, ότι η ύπαρξη ασφαλών διαδικτυακών συνδέσεων 
υψηλής ταχύτητας και ασφαλών υποδομών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων αποτελούν 
σημαντικές προϋποθέσεις για μια επιτυχή ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η έκθεση ορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δημοκρατία ως:
• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: αναφέρεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, ιδίως 
κατά την ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους πολίτες από τις 
δημόσιες υπηρεσίες (για παράδειγμα: πληρωμή προστίμου τροχαίας παράβασης).

• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας 
οι οποίοι επιτρέπουν την ενσωμάτωση διάφορων ενδιαφερόμενων μερών για 
να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τη διαδικασία χάραξης πολιτικών (για 
παράδειγμα, ηλεκτρονική διαβούλευση με πολίτες σχετικά με ενδεχόμενη αλλαγή 
ενός ορίου ταχύτητας ή τοπική διαβούλευση σχετικά με τον προϋπολογισμό).

• Ηλεκτρονική δημοκρατία: αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη δημιουργία διαύλων διαβούλευσης 
και συμμετοχής των πολιτών (για παράδειγμα: ηλεκτρονικό κοινοβούλιο, ηλεκτρονικές 
πρωτοβουλίες, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονική υποβολή αναφορών, 
ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις).

έυρωπαϊκά παραδείγματα
H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, θεσπίστηκε το 2012 ώς ένα νέο μέσο 
συμμετοχής στη δημοκρατία στην ΕΕ.  Παρέχει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της 
ΕΕ τη δυνατότητα να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, 
ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση.
Επίσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορές. Η 
διαδικτυακή αυτή πύλη σχεδιάστηκε με τρόπο που επιτρέπει να υποβάλλεται η 
αναφορά ηλεκτρονικά, με τη βοήθεια μιας φιλικής προς τον χρήστη και οικείας 
διαδικασία εγγραφής· αλλά, σκοπός της είναι, επίσης, η ενημέρωση για τα 
ζητήματα που μας αναφέρονται από τρίτους, σε συνοπτική μορφή, και η παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τις αναφορές που έχουν ήδη ληφθεί.
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Ποιο το μέλλον της Ευρώπης; 
Ο Γιουνκέρ παρουσίασε πέντε 

σενάρια για το μέλλον της Ένωσης

ΣτΗν ΑρχΗ τΟυ μΗνΑ, Ο πρΟΕδρΟΣ τΗΣ ΕυρωπΑϊκΗΣ ΕπΙτρΟπΗΣ ΖΑν 

κλΟντ ΓΙΟυνκΕρ, πΑρΟυΣΙΑΣΕ πΕντΕ ΣΕνΑρΙΑ ΓΙΑ τΟ μΕλλΟν τΗΣ 

ΕνωΣΗΣ κΑτΑ τΗν ΟλΟμΕλΕΙΑ τΟυ Εκ ΣτΙΣ ΒρυξΕλλΕΣ. 
Η «λευκή Βίβλος» της Επιτροπής συνάντησε διάφορες αντιδράσεις από τις 
πολιτικές ομάδες του ΕΚ, ωστόσο οι περισσότεροι ευρωβουλευτές χαιρέτησαν 
την ευκαιρία να συζητήσουν για το μέλλον της ΕΕ σε μια περίοδο που αναμένεται 
η ενεργοποίηση του άρθρου 50 για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ.

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ μΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ:

• Σενάριο 1: Συνεχίζουμε κανονικά — Η ΕΕ των 27 επικεντρώνει την προσοχή της 
στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θετικών μεταρρυθμίσεων.
• Σενάριο 2: Τίποτα περισσότερο από την ενιαία αγορά — Η ΕΕ των 27 
επικεντρώνεται σταδιακά εκ νέου στην ενιαία αγορά, καθώς τα 27 κράτη μέλη δεν 
κατορθώνουν να βρουν κοινό έδαφος σε όλο και περισσότερους τομείς πολιτικής.
• Σενάριο 3: Αυτοί που θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα — Η ΕΕ των 
27 προχωρά όπως σήμερα, αλλά επιτρέπει στα κράτη μέλη που το επιθυμούν 
να αναπτύξουν μεγαλύτερη δράση σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η άμυνα, η 
εσωτερική ασφάλεια ή τα κοινωνικά θέματα.
• Σενάριο 4: Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο — Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εστιάζει στην επίτευξη καλύτερων και ταχύτερων αποτελεσμάτων σε επιλεγμένους 
τομείς πολιτικής, κάνοντας λιγότερα σε τομείς όπου θεωρείται ότι δεν υπάρχει 
προστιθέμενη αξία.
• Σενάριο 5: Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα — Τα κράτη μέλη αποφασίζουν 
να μοιραστούν περισσότερες αρμοδιότητες, πόρους και διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων σε όλους τους τομείς. Οι αποφάσεις εγκρίνονται ταχύτερα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζονται επίσης ταχύτερα.

«Στο τέλος της ημέρας, δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει. Θα είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών... με άλλα λόγια οι 
πολίτες θα έχουν το λόγο. Εμείς προτιμάμε να τους ακούσουμε πριν πούμε τη γνώμη μας», είπε ο 
κ. γιουνκέρ αποφεύγοντας να στηρίξει ένα από τα πέντε σενάρια

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Στη συζήτηση που ακολούθησε στην ολομέλεια 
του ΕΚ αρκετοί ευρωβουλευτές χαιρέτησαν 
την απόφαση της Επιτροπής να παρουσιάσει 
πέντε πιθανές πορείες για το μέλλον της ΕΕ, 
ενώ άλλοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους 
για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν υποδεικνύει 
μια από αυτές. Απαντώντας στην παρουσίαση 
του προέδρου της Επιτροπής,  ο επικεφαλής 
της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών 
Τζιανι Πιτελα (Ιταλία) είπε «η λευκή Βίβλος 
περιλαμβάνει 5 εναλλακτικές προτάσεις και 
πιστεύω ότι βάζοντας τις κανείς στο τραπέζι 
σαν ρεαλιστικά σενάρια, παίζει το παιχνίδι όλων 
αυτών που επιθυμούν την αποδυνάμωση της 
ΕΕ ή ακόμα την καταστροφή της (...). «Βάζετε 5 
εναλλακτικές προτάσεις στο τραπέζι, αλλά εγώ 
βλέπω μόνο μια> το να συνεργαστούμε σαν 
Ευρωπαίοι και να κάνουμε πολλά περισσότερα 
μαζί» συμπλήρωσε.

ΟΙ ΕΚθΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚ ΓΙΑ 
ΤΟ μΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ
Στις 16 φεβρουαρίου, οι 
ευρωβουλευτές ενέκριναν τρεις 
εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζουν το 
όραμά τους για την Ένωση. Η πρώτη 
έκθεση εστιάζει στην αξιοποίηση 
της υπάρχουσας Συνθήκης της 
λισαβόνας, η δεύτερη εξετάζει 
τους πιθανούς τρόπους περαιτέρω 
βελτίωσης και προτείνει διάφορες 
μεταρρυθμίσεις της Συνθήκης 
της λισαβόνας στους τομείς της 
οικονομικής διακυβέρνησης, της 
εξωτερικής πολιτικής, των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και της διαφάνειας, ενώ 
η τρίτη προτείνει τη σύγκλιση των 
οικονομιών της ζώνης του ευρώ και 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους 
έναντι των κρίσεων που προκαλούν 
εξωτερικοί παράγοντες.



Ο λόγος 
στους 
πολίτες για 
το «αύριο» 
της ΕΕ
Πριν αΠό 60 χρόνια υΠόγραφηΚΕ η ΣυνθηΚη τηΣ ρώμηΣ 
Πόυ ανόιξΕ τό δρόμό για τη δημιόυργια τηΣ EE τών 500 
ΕΚατόμμυριών ΚατόιΚών Και όδηγηΣΕ Στη μαΚρόβιότΕρη 
Ειρηνη Στην ΕυρώΠη. τιΣ τΕλΕυταιΕΣ ΕβδόμαδΕΣ η ΣυζητηΣη για 
τό μΕλλόν την ΕΕ βριΣΚΕται Στό ΕΠιΚΕντρό τηΣ ατζΕνταΣ τόυ 
ΕΚ, ώΣτόΣό τα μΕλη θΕλόυν Και τη γνώμη τών Πόλιτών. 

Έτσι, στις 21 Μαρτίου, πολίτες από όλη την Ευρώπη επισκέπτονται το ΕΚ, 
παίρνουν τις θέσεις των ευρωβουλευτών στην αίθουσα της ολομέλειας και 
συζητούν για το μέλλον της Ένωσης.

Σχεδόν 751 πολίτες της ΕΕ θα γεμίσουν την αίθουσα της ολομέλειας στις 
Βρυξέλλες για να συζητήσουν τι λειτουργεί και τι όχι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά και τι θα μπορούσε  να αλλάξει προκειμένου να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις. Τ θέματα 
που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
την ανεργία στους νέους, την παγκοσμιοποίηση, την ασφάλεια, την κλιματική 
αλλαγή και την Ένωση μετά την έξοδο της Βρετανίας.

Τη συνεδρίαση θα ανοίξει ο πρόεδρος του ΕΚ Αντόνιο Ταγιάνι και θα 
συντονίσει η αντιπρόεδρος του ΕΚ Μάρεντ ΜακΓκίνες.

ΚΟμμΑΤΙ μΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Η συνεδρίαση των πολιτών στην αίθουσα της 
ολομέλειας είναι μέρος σειράς εκδηλώσεων για 
τον εορτασμό των 60 χρόνων από την υπογραφή 
της συνθήκης της ρώμης. Στόχος των εκδηλώσεων 
είναι ο απολογισμός των επιτευγμάτων την Ενωμένης 
Ευρώπης αλλά και η εξέλιξή της στο μέλλον.

Οι ευρωβουλευτές άνοιξαν τη συζήτηση ήδη από τον 
Φεβρουάριο, όταν ενέκριναν τρεις εκθέσεις στις 
οποίες παρουσίασαν το όραμά τους για το μέλλον της 
Ένωσης. Ένα μήνα αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσίασε πέντε σενάρια για το μέλλον της Ένωσης 
κατά την ολομέλεια του Εκ στις Βρυξέλλες.

παρακολουθείστε σε απευθείας μετάδοση τη 
συνεδρίαση των πολιτών στην αίθουσα της ολομέλειας 
του Εκ, που πραγματοποιείται την τρίτη από τις 
16:00(ώρα Ελλάδος)  και πάρτε μέρος στη συζήτηση 
στο Twitter με το #EU60.
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