
 

 

 

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020 

 

Προς:  

 

                              - Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. David Sassoli 

- Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ursula von der Leyen 

          - Συνημμένους αποδέκτες 

 

Θέμα: Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 

 
Σχετικά κείμενα:  1. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου  2020 

σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη 

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (2019/2990(RSP)) 

 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

 

Η Διεθνής Γραμματεία της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) 

(www.eiao.org), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πληροφορήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την απόφαση ώστε στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν τη Διάσκεψη 

για το Μέλλον της Ευρώπης. Μια διαδικασία που στόχο έχει μέσα σε δύο χρόνια να 

ολοκληρωθούν συζητήσεις σε βάθος που θα καταλήξουν σε προτάσεις για τις μελλοντικές 

πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να παρασχεθούν στους 

Ευρωπαίους και στις Ευρωπαίες περισσότερες δυνατότητες να επηρεάζουν τη δράση της 

Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γι' αυτούς, π.χ. ευρωπαϊκές αξίες, θεμελιώδη 

δικαιώματα και ελευθερίες, δημοκρατικές και θεσμικές πτυχές της ΕΕ, περιβαλλοντικές 

προκλήσεις και κλιματική κρίση, κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, οικονομικά ζητήματα και 

ζητήματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, ψηφιακός μετασχηματισμός, 

ασφάλεια και ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο. Επίσης, τα ευρωπαϊκά όργανα συμφωνούν ότι η 

συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης πρέπει να είναι ανοιχτή, διαφανής, συμπεριληπτική και 

με διαβούλευση του κοινού, των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

επιδοκίμασε την πρόταση της επιτροπής για μια Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και 

πιστεύει ότι, 10 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, είναι η 

κατάλληλη στιγμή για να δοθεί στους πολίτες της ΕΕ μια νέα ευκαιρία για τη διεξαγωγή μιας 

ουσιαστικής συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε την 

Ένωση στην οποία θέλουμε να ζούμε μαζί.  

 

Προχωράει μάλιστα σε άμεσες προτάσεις για Οργάνωση, σύνθεση και διοικητική δομή 

της διαδικασίας της Διάσκεψης. 

 

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) θεωρεί ότι το μέλλον της 

Ευρώπης είναι το μέλλον του κόσμου και χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2990(RSP)
http://www.eiao.org/


 

 

 

Η Δ.Σ.Ο. εκτιμά επιπλέον, ότι και άλλες διακοινοβουλευτικές οντότητες, ως υπέρμαχοι 

των αξιών του ακηδεμόνευτου κοινοβουλευτισμού και της ανοιχτής συμμετοχικής 

δημοκρατικής διαδικασίας και ως φορείς που υπερβαίνουν τα περιφερειακά συμφέροντα 

οφείλουν στο όνομα των πολιτών που εκπροσωπούν να διεκδικήσουν μια καταλυτική και 

θεσμοθετημένη παρουσία ώστε να έχουν μια ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση των θέσεων 

για ζητήματα τόσο σημαντικά, όσο η μελλοντική πορεία της Ευρώπης. 

 

Ενόψει, λοιπόν, αυτής της μοναδικής ευκαιρίας, η Δ.Σ.Ο. καλεί όλους τους ομόλογους 

Διακοινοβουλευτικούς Θεσμούς θεματικού χαρακτήρα ή γεωγραφικού προσδιορισμού, που με 

τον έναν ή τον άλλον τρόπο λιγότερο ή περισσότερο επηρεάζονται από τις πολιτικές 

Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τις αποφάσεις τους και την δράση τους 

συνδιαμορφώνουμε το μέλλον της, να διεκδικήσουμε συμμετοχή στην διοικητική δομή της 

διαδικασίας της διάσκεψης. Επιπλέον, προτρέπει κάθε ομόλογο θεσμό κοινοβουλευτικής 

φύσεως να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των κοινών θέσεων μέσα από τη συντονισμένη 

συμμετοχή του στο διάλογο και τη συν-διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων. Προτρέπει, επίσης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέχει βήμα στις διακοινοβουλευτικές οντότητες για την 

παρουσίαση των θέσεων αυτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Το μέλλον της 

Ευρώπης δεν είναι μόνο υπόθεση εθνική, αλλά πρωτίστως υπόθεση για την οποία πρέπει να 

συμβάλλει κάθε ένας από εμάς σε επίπεδο ατομικό, τοπικό, εθνικό, περιφερειακό, ηπειρωτικό 

και διεθνές. Η διακρατική, υπερεθνική και πολυπολιτισμική υπόσταση των 

διακοινοβουλευτικών οργανώσεων αποτελούν ακριβώς τις πιο αξιόπιστες εγγυήσεις για ένα 

καλύτερο μέλλον.  

 

Τέλος, προτείνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριλάβει κατά πρώτον 

εκπροσώπους της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) στην συζήτηση για την διοικητική δομή 

της διαδικασίας της διάσκεψης και δηλώνουμε την διαθεσιμότητά μας για την συμμετοχή μας 

στην όλη διαδικασία. 

 

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 
Δρ. Ανδρέας Μιχαηλίδης 

Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Αποδέκτες: 

 

- Αντιπρόεδροι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:  

Mairead McGuinness  

Δημήτριος Παπαδημούλης 

- Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  

Maroš Šefčovič 

Dubravka Šuica 

Μαργαρίτης Σχοινάς 

 

- Υπεύθυνοι για την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:  

Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt, Pascal Durand 

Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Danuta Maria Hübner 

Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff, Domènec Ruiz Devesa 

Ska Keller, Philippe Lamberts, Daniel Freund 

Martin Schirdewan, Helmut Scholz 

 

- Πρόεδροι Ευρωπαϊκών Κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) ,, 

Manfred Weber (Γερμανία) 

Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  , Iratxe García Pérez (Ισπανία) 

Renew Europe Group, Dacian Ciolos (Ρουμανία) 

Ομάδα τωv Πρασίvωv/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, Ska Kellerfrom (Γερμανία) & 

Philippe Lamberts (Βέλγιο) 

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας, Marco Zanni (Ιταλία) 

Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, Ryszard Antoni Legutko 

(Πολωνία) & Raffaele Fitto (Ιταλία)  

Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των 

Πρασίνων των Βορείων Χωρών, Mannon Aubry (Γαλλία) & Martin Schirdewan 

(Γερμανία) 

 

- Διακοινοβουλευτικοί Οργανισμοί: 

Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 

στην Ευρώπη (OSCE PA) 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού του Βορειο-Ατλαντικού Συμφώνου 

(NATO PA) 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου (ΡΑΜ) 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο (PA-UfM) 

Κοινοβουλευτική Ένωση Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (PABSEC) 

Παναφρικανικό Κοινοβούλιο (ΡΑΡ) 

Κοινοβουλευτική Ένωση του Οργανισμού των κρατών μελών της Ισλαμικής 

Συνεργασίας (PUIC) 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης Ρωσίας – Λευκορωσίας  

Λατινοαμερικάνικο Κοινοβούλιο (Parlatino) 

Κοινοβούλιο της Κοινής Αγοράς Νότου (Mercosur) 

Αραβικό Κοινοβούλιο (ΑΡ) 

Αραβική Διακοινοβουλευτική Ένωση (AIPU) 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sefcovic_el
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sefcovic_el
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica_el
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/shoinas_el
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/shoinas_el
https://www.eppgroup.eu/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
https://ecrgroup.eu/
https://www.guengl.eu/
https://www.guengl.eu/


 

 

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση των κρατών μελών της Κοινοπολιτείας των 

Ανεξαρτήτων Κρατών (PA CIS) 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών Ν.Α. Ευρώπης 

Κοινοβουλευτική Διάσκεψη της Βαλτικής Θάλασσας (BSPC)  

Βαλτική Συνέλευση (ΒΑ) 

Βόρειο Συμβούλιο (Nordic Council) 

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού GUAM για τη Δημοκρατία και την 

Οικονομική Ανάπτυξη (GUAM: Georgia - Ukraine - Azerbaijan - Moldova) 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση Γαλλοφωνίας (PAF) 

 

- Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών:  

Διεθνές Δίκτυο Καθολικών Νομοθετών (ICLN) 

Οργανισμός ‘Θρησκείες για την Ειρήνη’ στην Ευρώπη (RfP-Europe) 

Κίνημα “Movement for Politics & Policy for Unity (MppU)” 

Διεθνές Κέντρο – Κοινωνία και Απελευθέρωση 

Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WCC) 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εκκλησιών (ECC) 

Κίνημα των Φοκολάρι 

Ίδρυμα για την Ειρήνη Niwano  

Διεθνές Κέντρο του Βασιλιά Abdullah bin Abdulaziz για τον διαθρησκειακό και 

διαπολιτισμικό διάλογο (KAICIID) 

Κοινότητα του Αγ. Αιγιδίου 

Κοινοποίηση:  

- Μέλη της Διεθνούς Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 
(Δ.Σ.Ο.) 

- Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο., Μέλος της Ρωσικής Κρατικής Δούμα κ. 
Sergei Gavrilov 

- Κοινοβούλια – Μέλη της Δ.Σ.Ο. 

- Παγκόσμιο Φόρουμ Θρησκευτικών ηγετών και παραδοσιακών θρησκειών 

- Μουσουλμανικό Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων 
 


