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EL 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

9.00 – 9.30 Συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων 

9.30 – 10.00 Συνεδρίαση των πολιτικών συντονιστών  

10.00 - 12.30 Συνεδρίαση της επιτροπής CIVEX 

12.30 – 14.00 Γεύμα 

14.00 – 16.00 Συνεδρίαση της επιτροπής CIVEX 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

9.00 – 9.30  Εγγραφή  

9.30 - 13.00 Διάσκεψη της CIVEX με θέμα «Προκλήσεις ασφαλείας - 

Περιφερειακές και τοπικές προσεγγίσεις»  

13.00 – 14.00 Γεύμα 

14.00 – 16.00 Επίσκεψη μελέτης - Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα 

(προαιρετική) 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» (CIVEX) 

 

Συνεδρίαση αριθ. 20 

Πρόεδρος Barbara DUDEN (DE/PES) 

Τόπος Divani Caravel Hotel, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21, 

Ελλάδα 

Ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 10.00 έως τις 16.00 

 

9.30 – 10.00 Η συνεδρίαση των πολιτικών συντονιστών θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών. 

 

Σχέδιο ημερήσιας διάταξης: 

 

10.00 

 

1. Υιοθέτηση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης 

 

COR-2018-03819-00-02-CONVPOJ-TRA 

 

2. Έγκριση των πρακτικών της 19ης συνεδρίασης 

COR-2018-04055-00-00-PV-TRA 

 

3. Χαιρετισμός 

 

 Γιώργος Πατούλης (EL/EPP), δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδος 

 

 Νίκος Χιωτάκης (EL/EPP), δημοτικός σύμβουλος Κηφισιάς, μέλος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής των Περιφερειών 

 

4. Ανακοίνωση της Προέδρου 
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5. Οργάνωση μελλοντικών εργασιών 

 

Προς απόφαση: 

 

5.1 Γνωμοδοτήσεις βάσει αίτησης διαβούλευσης [άρθρο 41 στοιχείο α)] – Ορισμός εισηγητών 

 

5.2 Γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας [άρθρο 41 στοιχείο β) σημείο i)] 

 

5.3 Γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας [άρθρο 41 στοιχείο β) σημείο ii)] 

 

5.4 Αποφάσεις μη κατάρτισης γνωμοδότησης  

 

5.5 Πρόγραμμα τρεχουσών εργασιών και απόφαση ανάθεσης εργασιών από τον πρόεδρο 

COR-2018-04209-00-01-TCD-TRA 

 

5.6 Εκτός έδρας δραστηριότητες CIVEX το 2019  

COR-2018-04274-00-00-TCD-TRA 

 

Προς συζήτηση: 

 

5.7 Συνέχεια που δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις  

COR-2018-04217-00-00-TCD-TRA 

 

Προς ενημέρωση: 

 

5.8 Συναφείς δραστηριότητες της επιτροπής CIVEX 

COR-2018-04208-00-00-TCD-TRA 

 

6. Επικέντρωση στις περιφέρειες και τις πόλεις 

COR-2018-04264-00-00-TCD-TRA 

 

7. Γνωμοδότηση – Συζήτηση και υιοθέτηση 

 

7.1  Τίτλος Δέσμη «Διεύρυνση της ΕΕ» 

 Εισηγητής Franco Iacop (IT/PES) 

 
Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2018) 450- final 

 

 Έγγραφο  COR-2018-02352-00-00-PA-TRA 

 Φάκελος CIVEX-VI/033 

 

Δήλωση  Darko FRAS, πρόεδρος του Δικτύου Ενώσεων 

Τοπικών Αρχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

(NALAS), δήμαρχος της Sveta Trojica v 

Slovenskih Goricah (Σλοβενία)  

 
Προβλεπόμενη υιοθέτηση από τη σύνοδο 

ολομέλειας 

5-6 Δεκεμβρίου 2018 
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8. Γνωμοδότηση – Ανταλλαγή απόψεων 

 

8.1  Τίτλος Γειτονικές χώρες και o υπόλοιπος κόσμος  

 Εισηγητής Hans Janssen (NL/EPP) 

 Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2018) 460- final 

 Έγγραφο  COR-2018-04008-00-00-DT-TRA 

 Φάκελος CIVEX-VI/38 

 

Δήλωση  Frank Engel (LU/EPP), Συνεισηγητής για τη 

Γειτονία, την ανάπτυξη και το Μέσο Διεθνούς 

Συνεργασίας 2021-027, Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (προς επιβεβαίωση) 

 Υιοθέτηση από την επιτροπή CIVEX 29 Νοεμβρίου 2018 

 
Προβλεπόμενη υιοθέτηση από τη σύνοδο 

ολομέλειας  

6-7 Φεβρουαρίου 2019 

 

9. Γνωμοδότηση – γενική διερευνητική συζήτηση 

 

9.1  Τίτλος Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» 

 Γενικός εισηγητής François Decoster (FR/ALDE) 

 Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2018) 383 - final 

 Έγγραφο  COR-2018-03994-00-00-PAC-TRA 

 Φάκελος CIVEX-VI/34 

 
Προβλεπόμενη υιοθέτηση από τη σύνοδο 

ολομέλειας 

8-10 Οκτωβρίου 2018 

 

12.30 – 14.00 - Διάλειμμα για γεύμα 

 

10. Θεματικός διάλογος για τη μετανάστευση: Για ποιον λόγο πρέπει οι πόλεις και οι περιφέρειες 

να εντείνουν τις προσπάθειες ενσωμάτωσης των μεταναστών και με ποιον τρόπο θα το επιτύχουν; 

 Δημήτρης ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τη Μετανάστευση, τις 

Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια (προς επιβεβαίωση) 

 Γεώργιος ΚΑΜΙΝΗΣ (EL/PES), Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

των Περιφερειών 

 Susana DÍAZ PACHECO (ES/PES), Πρόεδρος της Ανδαλουσίας και εισηγήτρια της ΕτΠ για 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (προς επιβεβαίωση) 

 Asef FARJAM, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετανάστευση, Αθήνα 

 Andreas HOLLSTEIN, δήμαρχος της Altena, Γερμανία  

 Claire CHARBIT, προϊσταμένη της μονάδας Εδαφικός Διάλογος και Μετανάστευση, Κέντρο 

Επιχειρηματικότητας, ΜΜΕ, Περιφερειών και Πόλεων, ΟΟΣΑ 

 Vincenzo BIANCO (IT/PES), Μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Κατάνιας και εισηγητής 

της ΕτΠ για τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου 

 Δημήτριος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (EL/EPP), Πολιτικά υπόλογος στο δημοτικό συμβούλιο 

Παλαιού Φαλήρου και εισηγητής της ΕτΠ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου 

για τη Μετανάστευση 
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11. Γνωμοδότηση – γενική διερευνητική συζήτηση 

 

11.1 1 Τίτλος Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης 

 Γενικός εισηγητής Peter Bossman (SI/PES) 

 Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM (2018) 471 – final  

 Έγγραφο  COR-2018-04007-00-00-PAC-TRA 

 Φάκελος CIVEX-VI/35 

 
Προβλεπόμενη υιοθέτηση από τη σύνοδο 

ολομέλειας 

8-10 Οκτωβρίου 2018 

 

12. Διάφορα θέματα 

 

13. Επιβεβαίωση της ημερομηνίας της επόμενης συνεδρίασης: 29 Νοεμβρίου 2018 

 

16.00 – Λήξη της συνεδρίασης 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» 

 

Διάσκεψη 

«Προκλήσεις ασφαλείας - Περιφερειακές και τοπικές προσεγγίσεις» 

 

* * * 

21 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Divani Caravel Hotel 

Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21, Ελλάδα 

 

Σχέδιο προγράμματος 

Οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, όπως η τρομοκρατία και ο βίαιος εξτρεμισμός, πρέπει να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα ζουν σε έναν χώρο 

ελευθερίας και ασφάλειας, όπως περιγράφεται στο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια. Εξαιτίας 

της διαρκώς μεταβαλλόμενης φύσης της τρομοκρατίας και των ριζοσπαστικών δραστηριοτήτων χρειάζεται 

μια καινοτόμος και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του βίαιου 

εξτρεμισμού. Ο παγκόσμιος χαρακτήρας των απειλών απαιτεί συνεργασία και μια κοινή πλατφόρμα 

συμφερόντων και αξιών. Ενώ τα κράτη μέλη είναι κατά βάση υπεύθυνα για την ασφάλεια, οι πόλεις και 

οι περιοχές αποτελούν συχνά το πρώτο επίπεδο διακυβέρνησης που καλείται να αντιμετωπίσει την κρίση 

και, ως εκ τούτου, αποτελούν τους τόπους όπου προκύπτουν τα προβλήματα, αλλά και όπου μπορούν να 

βρεθούν λύσεις. 

 

9.00 – 9.30 Εγγραφή 

 

9.30 - 10.15 Εναρκτήρια συνεδρίαση  

 

 Χαιρετισμός  

Γιώργος Πατούλης (EL/EPP), δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος  

Απόστολος Τζιτζικώστας (EL/EPP), Περιφερειάρχης Κεντρικής 

Μακεδονίας και Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ 
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 Barbara Duden (DE/PES), μέλος του κοινοβουλίου του Αμβούργου και 

πρόεδρος της Επιτροπής «Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και 

Εξωτερικές Υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠ 

 

Κεντρική ομιλία 

 

 Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τη 

Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια (προς 

επιβεβαίωση) 

 

10.15 - 11.45 1η συνεδρία: Αξιολόγηση των αντιλήψεων του κοινού σχετικά με την 

ασφάλεια - Αντιλήψεις έναντι Αποδεικτικών Στοιχείων 

 

Παρά τον μειούμενο αριθμό επιτυχών τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημόσια 

αντίληψη σχετικά με την ασφάλεια δεν βελτιώνεται. Οι λόγοι που οδηγούν στις διαφορές μεταξύ της 

αντίληψης και των αποδεικτικών στοιχείων ποικίλλουν. Η εν λόγω ομάδα θα συζητήσει τις διαφορές 

μεταξύ των αντιλήψεων σχετικά με την ασφάλεια και τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία 

παρουσιάζουν τις τρέχουσες συνθήκες στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και τον ρόλο που 

μπορούν να διαδραματίσουν οι πόλεις και οι περιφέρειες στη γεφύρωση αυτού του χάσματος. 

 

 Ανδρέας Ι. Ποττάκης, Έλληνας Συνήγορος του Πολίτη  

 

 Maria Letizia Albergati, Προϊσταμένη Μονάδας, Γενική Διεύθυνση 

Επικοινωνίας, Μέσων Ενημέρωσης, Παρακολούθησης και Ανάλυσης - Η 

στάση των Ευρωπαίων απέναντι στο ζήτημα της ασφάλειας — 

Ευρωβαρόμετρο  

 

 Jean-François Barnier (FR/ALDE), εισηγητής της γνωμοδότησης 

σχετικά με το «Σχέδιο δράσης για τη στήριξη της προστασίας δημοσίων 

χώρων» 

 

 Ευθύμιος Λέκκας, Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 Marta Zorko, Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, Σχολή Πολιτικών 

Επιστημών 

 

Ανταλλαγή απόψεων 

 

11.45 - 12.00 Διάλειμμα για καφέ 

 

12.00 - 13.00 2η συνεδρία: Ασφάλεια και ελευθερίες στην ψηφιακή εποχή - Μια 

πρόκληση για τις πόλεις και τις περιφέρειες 
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Διενεργείται σημαντική συζήτηση σχετικά με την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ασφάλειας του 

κράτους και των ελευθεριών των πολιτών. Με τον ψηφιακό χώρο να χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο ως τόπος στρατολόγησης και ριζοσπαστικοποίησης πολλά κράτη μέλη ασκούν πιέσεις 

για την παροχή σε αυτά εκτεταμένων αρμοδιοτήτων σε τομείς που σχετίζονται με τη συλλογή και 

διατήρηση δεδομένων στο διαδίκτυο. Ωστόσο, στους νόμους της ΕΕ και των κρατών μελών 

περιλαμβάνονται εγγυήσεις με σκοπό την προστασία των ελευθεριών των πολιτών. Η εν λόγω ομάδα 

θα συζητήσει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις και οι περιφέρειες στη συζήτηση σχετικά με 

την ασφάλεια και τις ελευθερίες των πολιτών. 

 

 Nathalie Van Raemdonck, Αναλύτρια σε θέματα διπλωματίας στον 

κυβερνοχώρο, Ινστιτούτο σπουδών ασφαλείας της ΕΕ 

 

 Λούης Μαρίνος, Διαχείριση κινδύνων και απειλών, Εκπρόσωπος του 

Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και 

Πληροφοριών (ENISA)  

 

 Romain Robert, Νομικός σύμβουλος, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Προστασίας Δεδομένων 

 

 

Ανταλλαγή απόψεων 

 

Διερμηνεία 

(δυνατότητα ομιλίας) – ES/DE/EL/EN/FR/IT  

(δυνατότητα ακρόασης) – ES/DE/EL/EN/FR/IT 

 

_____________ 


