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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ ΈΝΩΣΗ
Ανεπίσημο δείπνο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων
πριν από τη σύνοδο κορυφής του Τάλιν

“Έχουμε αρχίσει την επισκευή της ευρωπαϊκής οροφής. Σήμερα όμως, και στο μέλλον, θα πρέπει να
εξακολουθήσουμε να προσθέτουμε ορόφους στο ευρωπαϊκό μας σπίτι. Υπομονετικά, τον ένα όροφο
μετά τον άλλο, το ένα βήμα μετά το άλλο, τη μια ιδέα μετά την άλλη. Πρέπει τώρα που έχει καλοκαιρία
να ολοκληρώσουμε το ευρωπαϊκό μας σπίτι. [...] Έχουμε τώρα μια ευκαιρία, αλλά αυτή δεν θα υπάρχει
για πάντα. [...] Ας αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία, ας ανοίξουμε τα πανιά μας.”
Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker,
13 Σεπτεμβρίου 2017

Οι τελευταίοι 12 μήνες υπήρξαν δύσκολοι για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη
χρειάστηκε να εργαστούν σκληρά και να επιδείξουν πολιτική ηγεσία.
Για να διατηρηθεί η πορεία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης της 14ης
Σεπτεμβρίου 2016, ο πρόεδρος Juncker παρουσίασε μια θετική ατζέντα για μια Eυρώπη που προστατεύει, ενδυναμώνει
και υπερασπίζεται τους πολίτες της. Το μήνυμα αυτό έγινε ευνοϊκά δεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς
και από τους ηγέτες της ΕΕ-27 στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Μπρατισλάβας.
Οι εργασίες για τη θετική ατζέντα της ΕΕ-27 συνεχίστηκαν με τη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης, που
παρουσίασε η Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο, όπου περιγράφονται πέντε σενάρια για την εικόνα που θα μπορούσε
να έχει η Ευρώπη το 2025. Tρεις εβδομάδες αργότερα, οι ηγέτες της ΕΕ-27 συναντήθηκαν για τον εορτασμό της
60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης και ανανέωσαν τις δεσμεύσεις τους με τη Διακήρυξη της Ρώμης, όπου
επιβεβαίωσαν ότι «το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια μας» και συμφώνησαν «να καταστήσουν την Ευρωπαϊκή
Ένωση ισχυρότερη και πιο ανθεκτική, χάρη σε ακόμη μεγαλύτερη ενότητα.»
Έχουμε τώρα μια ευκαιρία να δεσμευτούμε για μια ευρύτερη μεταρρύθμιση της Ένωσής μας. Για την καθοδήγηση μιας
τέτοιας μεταρρύθμισης και την ενθάρρυνση της συζήτησης, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 13
Σεπτεμβρίου 2017 ο πρόεδρος Juncker πρότεινε έναν Χάρτη Πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο
δημοκρατική Ένωση.

Σεπτέμβριος
2017

13/9 Ομιλία του προέδρου Juncker για την κατάσταση της Ένωσης
28/9 Ανεπίσημο δείπνο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για το μέλλον της
Ευρώπης στο Τάλιν της Εσθονίας

Οκτώβριος
Νοέμβριος

19-20/10 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο / Σύνοδος της ΕΕ-27
17/11 Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας

Συζητήσεις σχετικά
με το μέλλον της
Ευρώπης στα
κοινοβούλια, τις
πόλεις και τις
περιφέρειες

Δεκέμβριος

6/12 Δέσμη προτάσεων για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση
• Μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο
• Δημιουργία ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ εντός του
προϋπολογισμού της ΕΕ, που θα διαθέτει τέσσερις λειτουργίες: 1) βοήθεια για διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις, 2) σταθεροποιητική λειτουργία, 3) μηχανισμό ασφάλειας για την Τραπεζική
Ένωση και 4) μέσο σύγκλισης για την παροχή προενταξιακής βοήθειας σε κράτη μέλη εκτός
της ζώνης του ευρώ

Συζητήσεις σχετικά
• Eνσωμάτωση στην ενωσιακή νομοθεσία της ουσίας της Συνθήκης για τη
σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική με το μέλλον της
Ένωση
Ευρώπης στα
• Ίδρυση θέσης Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με διττή
αρμοδιότητα

κοινοβούλια, τις
πόλεις και τις
περιφέρειες

14-15/12 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο / Σύνοδος της ΕΕ-27
Σύνοδος κορυφής για το ευρώ

Φεβρουάριος
2018
Μάιος

Στρατηγική της Επιτροπής για την επιτυχή προσχώρηση στην ΕΕ της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου ως πρώτων μεταξύ των υποψήφιων για ένταξη χωρών των Δυτικών
Βαλκανίων
Εκθέσεις σύγκλισης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά
με την πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα κράτη μέλη ως προς την ικανοποίηση των όρων
προσχώρησης στο ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πιθανή άτυπη σύνοδος της ΕΕ-27 στη Σόφια της Βουλγαρίας, παράλληλα με σύνοδο κορυφής
των Δυτικών Βαλκανίων
Πρόταση της Επιτροπής για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το
2020

Ιούνιος

28-29/6 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο / Σύνοδος της ΕΕ-27
Ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον της ενωσιακής πολιτικής για την ενέργεια και
το κλίμα, μεταξύ άλλων το μέλλον της Συνθήκης Ευρατόμ

Σεπτέμβριος

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αύξηση της χρήσης της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία
στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αύξηση της χρήσης της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία
και βελτίωση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε θέματα εσωτερικής αγοράς,
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και φορολογικών θεμάτων
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την πιθανή επέκταση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας ώστε να συμπεριλάβει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Έκθεση της ειδικής ομάδας υπό την προεδρία του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής, κ.
Timmermans, σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της επικουρικότητας, της αναλογικότητας
και της νομοθεσίας στην καθημερινή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στο πηδάλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Ομιλία του προέδρου Juncker για την κατάσταση της Ένωσης 2018
Πιθανή άτυπη σύνοδος της ΕΕ-27 στη Βιέννη της Αυστρίας

Οκτώβριος

18-19/10 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο / Σύνοδος της ΕΕ-27
Πρωτοβουλία της Επιτροπής για να ενισχυθεί η επιβολή του κράτους δικαίου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεκέμβριος
Μάρτιος 2019
Μάιος
-Ιούνιος

13-14/12 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο / Σύνοδος της ΕΕ-27
30/03 Πιθανό έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης με
ομοφωνία σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης στο Sibiu της Ρουμανίας
Εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

