
Κοινωνική χειραφέτηση των πολιτών και προστασία των δικαιωμάτων τους

Η ιθαγένεια της ΕΕ αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα του ευρωπαϊκού σχεδίου. Δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια: είστε 
ευρωπαίος πολίτης εφόσον είστε υπήκοος οποιουδήποτε από τα 27 κράτη μέλη. Ως πολίτης της ΕΕ, απολαμβάνετε, για παρά-
δειγμα, το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ, καθώς και πολιτικά και δημοκρατικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα 
συμμετοχής στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η έκθεση σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ
Κάθε τρία χρόνια η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να απολαμβάνουν 
τα δικαιώματά τους στην καθημερινή τους ζωή, όταν εργάζονται, ταξιδεύουν, σπουδάζουν ή συμμετέχουν στο δημοκρατικό βίο 
της ΕΕ. Η έκθεση του 2020 σχετικά με την ιθαγένεια δείχνει σαφώς ότι οι πολίτες της ΕΕ ασκούν συχνότερα τα δικαιώματά τους, 
γεγονός που αντικατοπτρίζεται, για παράδειγμα, στην υψηλότερη συμμετοχή στις εκλογές. Ταυτόχρονα έχουν αναδυθεί νέες 
προκλήσεις, ειδικά δε στο πλαίσιο της εκδήλωσης της πανδημίας COVID-19. Όταν συνειδητοποιεί κανείς ότι είναι πολίτης της ΕΕ, 
έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα προς την καλύτερη άσκηση των δικαιωμάτων του.
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Ενέργειες της ΕΕ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας ως πολιτών της ΕΕ

Διάγραμμα 1 – Βαθμός εξοικείωσης με τον όρο «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (% - EU)

Περισσότεροι από το 90% των συμμετεχόντων σε 
έρευνα του Ευρωβαρόμετρου είναι εξοικειωμένοι 
με τον όρο «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
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Διάγραμμα 2 – Συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (2004 – 2019)
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Πηγή: Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 485

Διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας και απλούστευση της 
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Η ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία επιτρέπει σε 
κάθε πολίτη της ΕΕ να ζει, να εργάζεται ή να 
σπουδάζει σε κάθε κράτος μέλος, είναι το δικαί-
ωμα που εκτιμούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ.

Διάγραμμα 3 – Η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ εντός της ΕΕ 
συνεπάγεται συνολικά οφέλη για την οικονομία της (ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ) (% - EU)

Οι δημοκρατίες εξαρτώνται από τη 
συμμετοχή των πολιτών τους. Οι 
Ευρωπαίοι ασκούν ολοένα και περισ-
σότερο τα εκλογικά τους δικαιώματα, 
όπως καταδεικνύεται από τις εκλο-
γές του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Kantar

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

Για να ενισχύσει περαιτέρω τη δημοκρατική συμμετοχή και τη συμπερίληψη, η Επιτροπή θα …

Για να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία και να απλουστεύσει την καθημερινή ζωή, η Επιτροπή θα …

  Επικαιροποιήσει του κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου των μετακινούμενων πολι-
τών της ΕΕ στις δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές. 

 Συνεργαστεί στενότερα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας για τις Εκλογές.

 Στηρίξει τη συμμετοχή ανεξάρτητων παρατηρητών στις εκλογές.

  Υποστηρίξει τη διαβουλευτική δημοκρατία και την καινοτόμο συμμετοχή των πολιτών στη νομοθε-
τική διαδικασία της ΕΕ.

 Υποστηρίξει τη συμπερίληψη των πολιτών της ΕΕ στην κοινωνία της ΕΕ.

  Ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με το σημαντικό δεσμό μεταξύ πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων, ανεκτικότητας και δημοκρατικής συμμετοχής.

   Επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία λαμβάνοντας 
υπόψη μέτρα που θεσπίζονται λόγω ανησυχιών για τη δημόσια υγεία, καθώς και την πολυμορφία των 
οικογενειών («οικογένειες ουράνιο τόξο»).

   Προωθήσει τη συμπερίληψη διασυνοριακών λύσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού 
εμπορίου σε ό,τι αφορά την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας. 

   Προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο ΗΒ, σύμφωνα με τους όρους της 
συμφωνίας αποχώρησης.

   Υποστηρίξει την ανάπτυξη προγραμματιστών ταξιδιών που περιλαμβάνουν διάφορους τρόπους 
μετακίνησης.

2



Προστασία των πολιτών της ΕΕ σε περιόδους κρίσεων

   Συνεχίσει να οικοδομεί μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας και θα εφαρμόσει μαζί με τα κράτη 
μέλη τη στρατηγική της ΕΕ για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

   Επανεξετάσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προξενική προστασία προκειμένου να βελτιώσει 
την ικανότητα των κρατών μελών της ΕΕ να προστατεύουν τους ευρωπαίους πολίτες σε περιόδους 
κρίσεων.

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2020, 
τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, βοήθησαν 
στον επαναπατρισμό περισσότερων από 
600.000 ευρωπαίων πολιτών που βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με ταξιδιωτικούς περιορισμούς 
ανά τον κόσμο.

Η πανδημία COVID-19 μας επηρέασε όλους, έστω με δια-
φορετικό τρόπο. Η πανδημία ανέδειξε επίσης υφιστάμενες 
ανισότητες στην κοινωνία μας. Η Ευρώπη αποκρίθηκε σε 
διάφορα επίπεδα, με συμμετοχή των εθνικών κυβερνή-
σεων, του βιομηχανικού κλάδου και της κοινωνίας των 
πολιτών.

Προστασία και προώθηση της ιθαγένειας της ΕΕ

Κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, 
περισσότεροι από δέκα εκατομμύρια άνθρωποι 
έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα 
Erasmus+ και στα προγενέστερά του, 
οικοδομώντας δεσμούς και μια κοινή 
ταυτότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ιθαγένεια της ΕΕ αποτελεί σύμβολο της κοινής ευρωπαϊ-
κής μας ταυτότητας, η οποία βασίζεται στην ισότητα, στη μη 
διακριτική μεταχείριση και στη συμπερίληψη. Η προώθηση 
και προστασία των αξιών και της ακεραιότητας της ιθαγέ-
νειας της ΕΕ έχει ιδιάζουσα σημασία.

   Συνεχίσει να παρακολουθεί τα «προγράμματα χρυσού διαβατηρίου» για την ιθαγένεια της ΕΕ και 
θα ενεργήσει αναλόγως.

   Προτείνει νέα μέτρα ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων.

   Καλλιεργήσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας μεταξύ των νέων ανθρώπων μέσω του προ-
γράμματος ERASMUS+, του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και των δράσεων Jean Monnet.

   Συνεχίσει να παρακολουθεί τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων που θεσπίστηκαν κατά τη 
διάρκεια της κρίσης λόγω COVID-19 για τα δικαιώματα της ιθαγένειας της ΕΕ, καθώς και για το 
δίκαιο δημοκρατικό διάλογο.

Για να προστατεύσει και να προωθήσει την ιθαγένεια της ΕΕ, η Επιτροπή θα …

Για να προστατεύσει τους πολίτες της ΕΕ σε περιόδους κρίσεων, η Επιτροπή θα …
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