
 

 

Θέματα και σύνδεσμοι − Σεπτέμβριος 2014 
Σε αυτό το τεύχος: δημοψήφισμα στη Σκωτία, ακροάσεις των Επιτρόπων, επιβολή 

κύρωσης σε βουλευτή για λόγους συμπεριφοράς, συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, 

συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών TTIP/CETA.  

 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, οι πολίτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων, από τις εξωτερικές σχέσεις (Ουκρανία, Ρωσία) και τις εμπορικές 

σχέσεις (Καναδάς, ΗΠΑ) της ΕΕ μέχρι τις εσωτερικές υποθέσεις (δημοψήφισμα στη 

Σκωτία) και ορισμένα θεσμικά θέματα (συγκρότηση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

εσωτερικοί κανόνες που αφορούν τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). 

 

Τα ακόλουθα θέματα βασίζονται σε ερωτήσεις και σχόλια πολιτών που έγραψαν στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Δημοψήφισμα στη Σκωτία 

Το δημοψήφισμα στη Σκωτία, το οποίο διεξήχθη στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, 

αποδείχθηκε καθοριστικό γεγονός στην ιστορία της χώρας, όπως αποτυπώνεται στην 

επικοινωνία με τους πολίτες αυτόν τον μήνα. Η πιο συχνή ερώτηση αφορούσε τις 

δυνητικές επιπτώσεις στη συμμετοχή της Σκωτίας στην ΕΕ. Οι ερωτήσεις αφορούσαν 

επίσης την εκλογική διαδικασία και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

President Schulz on the result of the referendum (Ο Πρόεδρος Schulz σχετικά με το 

δημοψήφισμα) (19-9-2014) 

Parliamentary question on the potential status of Scottish citizens in the EU post-

independence (Κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με το δυνητικό καθεστώς των 

Σκωτσέζων πολιτών στην ΕΕ μετά την ανεξαρτησία) (3-4-2014) 

 

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

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς 

γράφετε, εμείς απαντούμε. 

 

Ακροάσεις των Επιτρόπων 

Κατά την περίοδο πριν από τη διεξαγωγή των ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων 

ορισμένοι πολίτες απευθύνθηκαν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξέφρασαν 

σχόλια για το προσωπικό και επαγγελματικό προφίλ ορισμένων υποψηφίων. Άλλοι 

ζήτησαν πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις στο Κοινοβούλιο, π.χ. ποιες 

επιτροπές αξιολογούν τους υποψηφίους ή εάν το κοινό έχει πρόσβαση στις 

ακροάσεις.  

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

#EPHearings2014: Meet the Commissioners-designate! (#ΕΚΑκροάσεις 2014: 

Συναντήστε τους ορισθέντες Επιτρόπους!) (24 Σεπτεμβρίου 2014) 

Γραφήματα Πληροφοριών: Πώς εκλέγεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

Πρόγραμμα των ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων 
European Commission - Towards the Juncker Commission (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 

Προς την Επιτροπή Juncker) 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-result-of-the-referendum-on-independence-for-scotland
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004187%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://epthinktank.eu/2014/09/24/commissioner_hearings/
http://www.elections2014.eu/el/news-room/content/20140918IFG65303/html/Infographic-how-the-European-Commission-will-get-elected
http://www.elections2014.eu/el/new-commission/hearings/by-committee
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/


 

 

 

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

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς 

γράφετε, εμείς απαντούμε. 

 

Επιβολή κύρωσης σε βουλευτή για λόγους συμπεριφοράς 

Οι παρατηρήσεις που διατύπωσε βουλευτής στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με 

την ανεργία των νέων κατά τη σύνοδο της Ολομέλειας στις 16 Ιουλίου 2014 καθώς 

και οι κυρώσεις που επέβαλε ακολούθως ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

προκάλεσαν την αντίδραση μεγάλου αριθμού πολιτών. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

President Schulz' decision regarding MEP's comments (Η απόφαση του Προέδρου 

Schulz σχετικά με τα σχόλια βουλευτή) (17-9-2014) 

Minutes of the debate held on 16 July (Πρακτικά της συζήτησης της 16ης Ιουλίου) 

Άρθρα 165 και 166 του Kανονισμού του EK: Μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης των 

κανόνων συμπεριφοράς 

 

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

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς 

γράφετε, εμείς απαντούμε. 

 

Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 

Η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της 

Ουκρανίας έδωσε το έναυσμα για να διατυπωθούν σχόλια από πολίτες για τον ρόλο 

της ΕΕ στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και τη βία στην ανατολική Ουκρανία. 

Ορισμένοι πολίτες ζήτησαν να επιδειχθεί στάση μηδενικής ανοχής προς τη Ρωσία και 

τον ηγέτη της. Άλλοι άσκησαν κριτική στην ΕΕ και υπερασπίστηκαν τις δράσεις της 

Ρωσίας. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Το ΕΚ χαιρετίζει τα σημάδια ελπίδας στην Ουκρανία (18-09-2014) 

ΕΕ και Ουκρανία - ένα χρονολόγιο (18-09-2014) 

Schulz on the vote on the EU – Ukraine Association Agreement (Ο Πρόεδρος Schulz 

σχετικά με την ψηφοφορία για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ – Ουκρανίας) (16-09-2014) 

EP answer: MH17 aircraft disaster and EU reaction on Russia’s role in eastern 

Ukraine (Απάντηση του ΕΚ: συντριβή του αεροσκάφους MH17 και αντίδραση της 

ΕΕ όσον αφορά τον ρόλο της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία) (8-8-2014) 

European External Action Service (EEAS): EU declarations and decisions 

(Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ): δηλώσεις και αποφάσεις της 

ΕΕ) 

 

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

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς 

γράφετε, εμείς απαντούμε. 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-s-decision-on-the-inappropriate-language-of-mep-janusz-korwin-mikke
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140716+ITEM-008+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//EL&language=EL&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-165+DOC+XML+V0//EL&language=EL&navigationBar=YES
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140918IPR65201/html/MEPs-welcome-signs-of-hope-in-Ukraine-and-urge-the-EU-to-stand-up-to-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140203STO34645/html/Ukraine-timeline-of-events
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-september/html/schulz-on-the-vote-on-the-eu---ukraine-association-agreement
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://epthinktank.eu/2014/08/08/mh17-aircraft-disaster-and-eu-reaction-on-russias-role-in-eastern-ukraine/
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/ukraine/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html


 

 

 

Συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών TTIP/CETA 

Οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ με τον Καναδά (CETA) και τις ΗΠΑ 

(TTIP) εξακολουθούν να είναι ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Τα σημεία 

που εθίγησαν ήταν ποικίλα: από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων (έλλειψη 

διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμοποίησης, μεγάλη επιρροή των ομάδων ειδικών 

συμφερόντων και των πολυεθνικών εταιρειών) μέχρι τις ανεπιθύμητες συνέπειες των 

συμφωνιών (αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών προτύπων στον κοινωνικό τομέα και 

στους τομείς προστασίας του καταναλωτή, του περιβάλλοντος και των προσωπικών 

δεδομένων). 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

MEPs split over EU free trade deal with Canada (Διαφωνία βουλευτών για τη 

συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ με τον Καναδά) (17-09-2014) 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια στις διατλαντικές εμπορικές 

συνομιλίες (16-7-2014) 

EPRS: analysis on different aspects of TTIP (EPRS: ανάλυση διαφόρων πτυχών της 

TTIP) 
European Commission's website on TTIP (Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την TTIP) 
European Commission's website on CETA (Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την CETA) 

 

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

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς 

γράφετε, εμείς απαντούμε. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140912IPR61965/html/MEPs-split-over-EU-free-trade-deal-with-Canada
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140711IPR52249/html/MEPs-call-for-more-transparency-in-transatlantic-trade-talks
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html

