
Θέματα και σύνδεσμοι − Απρίλιος 2014 

 

Πως μπορώ να ψηφίσω στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές; Τι μπορεί να 

κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις για τη 

θερινή ώρα; Με ποιο τρόπο προστατεύει το Κοινοβούλιο την ευημερία των 

ζώων; 

Απαντήσεις σε αυτές ή άλλες ερωτήσεις που απασχολούν τους πολίτες 

μπορείτε να βρείτε εάν συμβουλευτείτε τους συνδέσμους που σας 

προτείνουμε παρακάτω. 

Τα ακόλουθα θέματα βασίζονται σε ερωτήσεις και σχόλια πολιτών που 

έγραψαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Ευρωπαϊκές Εκλογές 2014 

Εν αναμονή των ευρωπαϊκών εκλογών, οι πολίτες συνεχίζουν να απευθύνονται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάθε είδους αιτήματα και ερωτήματα. Ορισμένοι πολίτες 

ζητούν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές ενώ άλλοι εκφράζουν τις 

σκέψεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά με όσα θετικά μπορούν να φέρουν 

οι εκλογές. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 

Η Ευρώπη σου: εκλογές σε άλλη χώρα  

EPRS: 2014 European elections: national rules (11-03-2014) 

Θεματολογικά δελτία σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες του ΕΚ 

 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε τη φόρμα μας στο Διαδίκτυο. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

Η Ουκρανία σε σταυροδρόμι 

Με την Ουκρανία να ταλαντεύεται στο χείλος του εμφυλίου πολέμου, τα σχόλια 

και οι παρατηρήσεις των πολιτών ποικίλλουν και οι απόψεις που εκφράζονται 

είναι πολλές και διαφορετικές. Ορισμένοι πολίτες γράφουν για να ζητήσουν 

http://www.elections2014.eu/el/press-kit/content/20131112PKH24411/html/Overview-of-Parliament-and-the-2014-elections
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/ep-elections/index_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html


από το Κοινοβούλιο να βοηθήσει. Άλλοι πολίτες είναι κάθετα αντίθετοι σε 

οποιοδήποτε ενδεχόμενο βοήθειας από την ΕΕ προς τους εξτρεμιστές που 

ελέγχουν, κατά την άποψή τους, την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Πολλοί 

εκφράζουν τους φόβους τους σχετικά με την ενδεχόμενη ανάφλεξη ενός νέου 

παγκοσμίου πολέμου και ζητούν να εξευρεθεί επειγόντως μια ειρηνική λύση 

στη σύγκρουση. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Ουκρανία: Οι ΒΕΚ ζητούν την επιβολή κυρώσεων της ΕΕ εναντίον των 

ρωσικών επιχειρήσεων ενέργειας (17-04-2014) 

Οι ΒΕΚ μειώνουν τους δασμούς που επιβάλλονται στις εισαγωγές της ΕΕ από 

την Ουκρανία (03-04-2014) 

G-7 Leaders Statement on Ukraine (25-04-2014) 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά την Ουκρανία (14-04-2014) 

European Commission: European Union's support to Ukraine - update (09-04-

2014) 

 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε τη φόρμα μας στο Διαδίκτυο. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

Θερινή ώρα 

Οι πολίτες εξακολουθούν κατ' επανάληψη να απευθύνονται στο Κοινοβούλιο σχετικά 

με την θερινή ώρα και τις ρυθμίσεις των ρολογιών μια ώρα μπροστά. Ορισμένοι 

πολίτες είναι θετικοί προς το μέτρο διότι δεν βλέπουν την ώρα να απολαύσουν κάθε 

λογής εσπερινές δραστηριότητες με το φως του ήλιου. Άλλοι πάλι δεν βλέπουν 

κανένα πλεονέκτημα σε αυτή την αλλαγή της ώρας. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Απάντηση του ΕΚ: θερινή ώρα (1-4-2014) 

Αναφορά 0859/2013 σχετικά με την επιμήκυνση της θερινής ώρας (28-2-2014) 

Αναφορά 1477/2012 σχετικά με τη ρύθμιση για τη θερινή ώρα (30-10-2013) 

Οδηγία 2000/84/ΕΚ σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα  (19-1-2001) 

Εμπεριστατωμένη ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της θερινής 

ώρας (23-11-2007) 

http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ukraine-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-Russian-energy-firms
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140331IPR41177/html/MEPs-cut-customs-duties-on-imports-from-Ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140331IPR41177/html/MEPs-cut-customs-duties-on-imports-from-Ukraine
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/142405.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-279_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/04/01/summer-time/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-530.022%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-523.136%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1399294412707&uri=CELEX:32000L0084
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0739:FIN:EL:PDF


 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε τη φόρμα μας στο Διαδίκτυο. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

 

Ευημερία των ζώων 

Ορισμένοι πολίτες εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη βία που υφίστανται τα 

αδέσποτα σκυλιά σε ορισμένα κράτη μέλη, ένα θέμα που εμφανίζεται κατ' 

επανάληψη επί σειρά μηνών. Άλλοι πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους για την 

εξόντωση των άγριων ζώων και γράφουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας να 

επιβληθεί πλήρης απαγόρευση στις εισαγωγές σε κράτη μέλη της ΕΕ τμημάτων 

σώματος αγρίων ζώων ως επάθλων.  

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία νομικού πλαισίου 

της ΕΕ για την προστασία των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων (04-07-2012) 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (05-02-2012) 

Ψήφισμα του ΕΚ σχετικά με την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ειδών (15-01-

2014) 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της 

ΕΕ για την 16η συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση 

για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Άγριων Ειδών Πανίδας και 

Χλωρίδας (CITES) (06-02-2013) 

EP's intergroup on the welfare and conservation of animals 

 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε τη φόρμα μας στο Διαδίκτυο. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

Έλλειψη νερού στη Μάλτα 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P7-TA-2012-291
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EL&reference=P7-TA-2012-291
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_el.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0031+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0047+0+DOC+XML+V0//EL&language=EL
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html


Ορισμένοι πολίτες σχολίασαν σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη 

Μάλτα και υπέβαλαν ορισμένες συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το 

πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης νερού στη χώρα αυτή.  

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

European Commission's information on Malta's environmental rules (3-2013) 

European Commissions assessment of the Maltese River Basin management plans 

European Environment Agency's report on Malta's coastal and marine issues (13-4-

2011) 

 

Έχετε απορίες σχετικά με αυτό ή άλλα θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιείστε τη φόρμα μας στο Διαδίκτυο. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

http://europa.eu/youreurope/business/product/chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.htm#malta_en_keeping-to-environmental-rules
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/malta_en.htm
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/mt/national-and-regional-story-malta
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html

