
 

 

Θέματα και σύνδεσμοι − Αύγουστος 2014 

Σε αυτό το τεύχος: Η τρομοκρατία του ISIS και η ανθρωπιστική καταστροφή στο Ιράκ, 
εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, 
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία, διαπραγματεύσεις για τη 
διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP).  
 

Οι πρόσφατες διεθνείς συγκρούσεις ήταν το θέμα που κυριάρχησε στην 

αλληλογραφία των πολιτών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Αύγουστο του 2014. 

Οι πολίτες μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ, την 

ανατολική Ουκρανία και τη Γάζα και κάλεσαν την ΕΕ να βοηθήσει τους ανθρώπους 

στις περιοχές των συγκρούσεων και να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης. 

 

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

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Η τρομοκρατία του ISIS και η ανθρωπιστική καταστροφή στο Ιράκ 

Έπειτα από την επιδείνωση της κατάστασης στο Ιράκ, οι πολίτες εξέφρασαν την 

ανησυχία τους για τους Χριστιανούς που ζουν στη χώρα καθώς και για τους λοιπούς 

πολίτες που έχουν παγιδευτεί στις μάχες και προσπαθούν να διαφύγουν ως 

πρόσφυγες στην Ιορδανία.  

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και το 

αντίστοιχο ανακοινωθέν τύπου (17 Ιουλίου 2014) 

EPRS: Ιράκ: προς ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν; (10-07-2014) 

EPRS: Η απάντηση της ΕΕ στην επιδείνωση της κατάστασης στο Ιράκ (24-02-2014) 

Αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις σχέσεις με το Ιράκ 

Κρίση στο Ιράκ: Η ανθρωπιστική απάντηση της Ευρωπαϊκή Ένωσης (29 Αυγούστου 

2014) 

 

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

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

Εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας 

Οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνέχισαν να ανησυχούν τους πολίτες, οι 

οποίοι υπέβαλαν τα σχόλιά τους σχετικά με τη βίαιη σύγκρουση στην ανατολική 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0011+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140711IPR52235/html/Iraq-MEPs-reject-jihadist-terrorism-and-call-for-sustainable-political-solution
http://epthinktank.eu/2014/07/10/iraqikurds/
http://epthinktank.eu/2014/02/24/eu-response-to-iraqs-degenerating-situation
http://www.europarl.europa.eu/delegations/el/d-iq/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-510_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html


 

 

Ουκρανία και παρότρυναν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πιο αποφασιστική 

δράση για την επίλυση της κρίσης. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Απάντηση του ΕΚ: Το αεροπορικό δυστύχημα της πτήσης MH17 και η αντίδραση της 

ΕΕ στον ρόλο της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία (8-8-2014) 

Συντριβή της πτήσης MH17: Έκκληση των βουλευτών του ΕΚ για αλληλεγγύη στην 

Ουκρανία και επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία (22-07-2014) 

Οι βουλευτές του ΕΚ ζητούν τη συνεργασία της Ρωσίας στο πλαίσιο του σχεδίου 

ειρήνευσης για την Ουκρανία (17-07-2014) 

Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ‒ Συμπεράσματα (30-8-2014) 

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

ΕΕ 

 

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

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση 

Υπό το πρίσμα της πρόσφατης κλιμάκωσης της βίας στη Γάζα στο πλαίσιο της 

σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, ορισμένοι πολίτες ζήτησαν να 

ενημερωθούν σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάλεσαν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Απάντηση του ΕΚ: Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση: κλιμάκωση της βίας στη 

Γάζα (6-8-2014, ενημέρωση: 28-8-2014) 

Δήλωση του Schulz σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα (27-8-

2014) 

Ψήφισμα σχετικά με την κλιμάκωση της βίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης 17-7-

2014) 

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

ΕΕ 

 

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

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς γράφετε, εμείς 

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://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140722IPR53223/html/MH17-crash-MEPs-call-for-solidarity-with-Ukraine-and-sanctions-against-Russia
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140711IPR52236/html/MEPs-call-on-Russia-to-cooperate-with-Ukrainian-peace-plan
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/144538.pdf
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
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://epthinktank.eu/2014/08/06/israeli-palestinian-conflict-violence-escalation-in-gaza/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2014/press_release-2014-august/html/schulz-on-gaza-ceasefire-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//EL
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/israel/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html


 

 

απαντούμε. 

 

Ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στην Τουρκία 

Μετά τη σύλληψη των αστυνομικών που κατηγορούνται για υποκλοπή τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων της κυβέρνησης, ορισμένοι πολίτες έγραψαν στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ζητώντας από την ΕΕ να αντιδράσει ενόψει των εξελίξεων όσον αφορά 

την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και την ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 

για την Τουρκία και το αντίστοιχο ανακοινωθέν τύπου (12 Μαρτίου 2014) 

EPRS: Ελευθερία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία (30-07-2014) 

EPRS: Τουρκία: η έκθεση προόδου του 2013 και πέρα από αυτήν (8-03-2014) 

Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας 

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

ΕΕ 

 

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

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών 

και επενδύσεων (TTIP) 

Οι πολίτες συνέχισαν να εκφράζουν ανησυχίες για τη διατλαντική εταιρική σχέση 

συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Επανειλημμένα, οι πολίτες 

ασκούν κριτική για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων και δείχνουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πιθανές συνέπειες των διατάξεων για τη διευθέτηση 

διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS) και για τα πρότυπα της ΕΕ στους 

τομείς του περιβάλλοντος, των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της προστασίας 

δεδομένων. 

 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι οδηγούν στις αντίστοιχες πληροφορίες: 

EPRS: ανάλυση διαφόρων πτυχών της συνθήκης 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια στις διατλαντικές εμπορικές 

συνομιλίες (16-7-2014) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0235+0+DOC+XML+V0//EL
file:///C:/Users/Rfradejas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R9F7Y2OU/www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140307IPR38301/html/Αξιόπιστες-δεσμεύσεις-και-ισχυρά-δημοκρατικά-θεμέλια-ζητά-το-ΕΚ-από-την-Τουρκία
http://epthinktank.eu/2014/07/30/social-media-freedom-in-turkey/
http://epthinktank.eu/2014/03/08/turkey-the-2013-progress-report-and-beyond/
http://www.europarl.europa.eu/delegations/el/d-tr/home.html#delegation_menu
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/turkey/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html
http://epthinktank.eu/?s=TTIP
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140711IPR52249/html/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/content/20140711IPR52249/html/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82


 

 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων 

για μια πλειονομερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (4-07-2013) 

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συνθήκη TTIP 

 

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

Κοινοβούλιο; Χρησιμοποιήστε το σχετικό διαδικτυακό έντυπο. Εσείς γράφετε, εμείς 

απαντούμε. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//EL
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/el/askEP.html

